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Увпдник

Редакција „Ппзитрпна“ вам шестита на свим успесима кпје сте ппстигли пве гпдине.
За неке је тп упис на Хемијски факултет, за неке пплагаое тещкпг испита,
диплпмираое, заппслеое, псниваое ппрпдице или преживљаваое велике лишне
трагедије. Да мпжемп, свима бисмп ппделили круне (не нпвац, негп златне капице)!
Ми шеститамп нащим пплазницима и себи на успещнп заврщенпј Ппзитрпнпвпј
щкпли нпвинарства! Нащи пплазници су били инспирисани љубављу, ппжарима и
Месецпм, и написали су свпје аутпрске текстпве за пвај брпј. Преппрушујемп да првп
прпшитате оихпве реши.
Хемију смп прпнащли и у инпвативним пвпгпдищоим Плимпијским играма, нпвпм
филму „Минамата“, али и живптнпј средини, ппсебнп ппжарима на деппнијама и
нпвим прпјектима експлпатације руде литијума у Србији.
Желели смп да са вама ппделимп щта мисле најбпљи пд нас: разгпварали смп са
шетвпрп студената кпји већ планирају да даље студије наставе у инпстранству,
успели смп да разменимп реши са кплегпм из САД-а, а нащи најбпљи асистенти и
прпфеспри су пткрили свпју тајну успеха. Сви пни су били превище скрпмни.
Имамп јпщ једну вест. Са пвим брпјем, уреднищтвп редакције, Ана-Андреа, Данијел
и Слађана, званишнп препущтају свпја места млађим кплегама, жељним да се
оихпве реши далекп шују и да пищу п темама кпје су нама кап људима и кап
хемишарима важне. За нас је пвп билп је једнп предивнп путпваое пкп хемијскпг
света.
За пне кпји тек сад ппшиоу студираое – желимп вам среће, стрпљеоа,
мащтпвитпсти и знатижеље!

Слађана Савић
Главна и пдгпвпрна уредница
часпписа „Ппзитрпн“
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Наслпвна фптпграфија: Збирка великана српске хемије

ППЗИУРПН IV

ППЗИУРПН IV

Јубилеј
Шест деценија наше зграде
Пре тачнп 60 гпдина завршена је зграда на Студентскпм тргу,
лпцирана прекппута Капетан Мишинпг здаоа, ради прпширеоа
прпстприја за хемијске, физикп-хемијске и минералпшке пдсеке
тадашоег Прирпднп-математичкпг факултета.
Прпблем са прпстпрпм за хемишаре стар је кпликп и хемија у Србији, пднпснп, скпрп
170 гпдина. Пд прве лабпратприје на тадащоем Лицеју у кпнаку Кнегиое Љубице дп
данащое велелепне зграде на Студентскпм тргу, хемијска наука захтева ппсебне
услпве извпђеоа наставе. Пре данащое зграде, предаваоа и вежбе из хемијских
предмета пдржавани у Капетан Мищинпм здаоу, где је у пквиру Прирпднпматематишкпг факултета, изграђен Хемијски институт на три нивпа. Срединпм 20. века
и тај прпстпр ппстап је мали за све заинтереспване студенте хемије и растући наставни
кадар.
Затп је, на иницијативу
прпфеспра Вукића Мићпвића
и
Ђпрђа
Стефанпвића,
хемишара, уз ппдрщку Павла
Савића, физикп-хемишара, и
Стпјана Павлпвића, геплпга,
пдпбрена лпкација за изградоу савремене зграде Хемијскпг института на месту
тадащое Главоаше, притвпра за пплитишке зарпбљенике. Фслед финансијских
прпблема, изградоа је трајала три гпдине дуже и кпнашнп је
заврщена 1961. гпдине. Хемији у шаст, пва зграда је у пблику
слпве Х и Е на латиници. Псим наука за кпје је првпбитнп
планирана зграда, уселили су се и Математишки, Биплпщки,
Физишки и Гепграфски пдсек. Уакп је зграда ппстала ппзната
кап ПМФ у Бепграду, иакп факултет кап такав не ппстпји већ
вище пд три деценије.
Перипетије тпкпм псмищљаваоа и прпцеса грађеоа, уз
щаљиве дпсетке, ппевап је студент Славкп Михајлпвић у
песми „Зидаое Института на Главоаши“, кпја је пве гпдине излпжена у хплу Хемијскпг
факултета у приземљу, а инаше се шува у Збирци великана српске хемије.
С.С.
Карикатуре са наслпвнице и пве стране
припремили студенти срединпм 20. века.
ППЗИУРПН
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Анкета
Кп су најбпљи асистенти и прпфеспри?
Акп сте пажљивп шитали претхпдни брпј Ппзитрпна, пдгпвпр већ знате. Пппришали смп
са најбпљим прпфесприма и асистентима према мищљеоу пратилаца Ппзитрпна. Пву
вест су сазнали пд наще редакције, а неки су шак пратили и нащу анкету. Сви кажу да су
били изненађени избпрпм, али ми нисмп. Прпшитајте оихпве реши.
Никплина Ппппвић истраживач-сарадник, Катедра за бипхемију
Не бих рекла да је у питаоу билп каква тајна
успеха, већ да је вепма битнп да смп ми ту за
студенте и да су пни свесни да смп впљни да
ппмпгнемп,
саслушамп
и,
наравнп,
плакшамп студираое. Фвек пплазим пд тпга
кпје пспбине сам ценила кпд асистената
тпкпм свпг студираоа и трудим се да се сада
впдим тиме. Првпбитнп је важнп да
студентима пренесемп знаое и плакщамп им
припрему испита, али је важнп и да пни
уживају на вежбама, завпле тај предмет и да
пд нас мпгу да пшекују ппдрщку и
разумеваое.
Сви треба да имамп за циљ да студентима
пренесемп знаое, плакщамп спремаое
испита са пдгпварајућпм литературпм и
смерницама, али и да будемп ту за оих за
све савете и недпумице.
Најбитније је да ппстпји међуспбнп разумеваое и ппщтпваое. Студенти треба да буду
свесни да смп „на оихпвпј страни“ и да ппщтпваое и пријатељски пднпс свима нама
плакщава функципнисаое.

др Бпжидар Чпбељић, дпцент, Катедра за ппшту и непрганску хемију
Акп би се такп мпглп рећи, мпја „тајна успеха“ је кпмбинација искуства и жеље да се
пренесе знаое, кпја је истпг интензитета кап и када сам ппшиоап да се бавим пвим
ппслпм. Фкпликп радите нещтп щтп вплите и радите тп са стращћу, резултат никада
ППЗИУРПН
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неће изпстати. Јпщ једна битна ставка је
кпмуникација. Студенти мпрају бити слпбпдни да
ппстављају питаоа и на вежбама се трудим да се
студенти псећају кап кпд куће, тп јест, да мпгу да
пришају са мнпм када гпд имају неки прпблем.
Сматрам да је пднпс наставнпг пспбља са
студентима пдлишан. Студенти су укљушени у скпрп
све аспекте рада Факултета и оихпвп мищљеое и
ставпви мпгу да се шују. Наравнп, места за напредак
увек има. Затп ппстпји и велики брпј кпмисија, у
шији састав улазе и студенти, шији задатак је
ппбпљщаое квалитета наставе, кап и унапређеое
пднпса између наставнпг пспбља и студената. Да
цитирам једнпг пд прпфеспра: „Ми смп пвде збпг
студената” и успех свакпг наставника пгледа се
успехпм студената щтп је мпгуће самп уз успещан
пднпс.
Студенти мпрају бити уппзнати са свпјим пбавезама, кап и правима, да имају кпректан
пднпс кпји мпра бити прпжет ппщтпваоем према прпфесприма и асистентима.

др Карла Илић Ђурђић, аситент
дпктпратпм, Катедра за бипхемију

са

Уајна је у ппзитивнпј атмпсфери на
вежбама. Шим студенти схвате да ви нисте ту
самп да их пцеоујете, већ да им пренесете
щтп вище знаоа мпжете све ппстаје мнпгп
лепще.
Наставнп пспбље мпже да се ппусти, ужива у
свпм ппслу и бескпнашан брпј пута ппнпви
студентима да увек мпгу све да питају!
Мислим да је студентима најважније да
схвате да смп ми ту збпг оих. Сваки
наставник највище впли да дели десетке и
свакп ће радп ппнпвити и пбјаснити градивп
кпликп гпд пута је пптребнп.

ППЗИУРПН7 6
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др Тамара Тпдпрпвић, ванредни прпфеспр, Катедра за ппшту и непрганску хемију
Немам тајни рецепт, самп уживам у свпм
ппслу. Урудим се да предаваоа буду
интерактивна и да ппбпљщам пне
сегменте на кпје ми студенти скрећу
пажоу, билп на предаваоима или крпз
кпментаре у студентским анкетама.
Шак и пнп щтп је дпбрп увек се мпже
дпдатнп ппбпљщати. За јпщ бпљи
међуспбни
пднпс
кључна
је
кпмуникација, разумеваое и ппдршка.
Имам утисак да кпд студената ппстпји
бпјазан да искажу свпје мищљеое, кпје
наставницима и сарадницима мпже бити
драгпценп, шак и путем пптпунп
анпнимних студентских анкета. Стпга би
малп дпдатне ппдрщке мпглп мнпгп да
ушини на пвпм ппљу.
Ф међуљудским пснпсима у кпјима ппстпји пдређена врста хијерархије, какав је и
пднпс прпфеспр – студент, билп би дпбрп да студенти прпмене парадигму и да
евентуални ‘страх пд прпфеспра’ замене ппвереоем. Не мпжемп једни без других!

Разгпварале А.С. и С.С.
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Актуелнп
Винча – пример рак ране у управљаоу деппнијама
Ппжари на деппнијама нису слушајнпст, а хемија тп мпже и да пбјасни. Пришали смп са
др Кпнстантинпм Илијевићем, дпцентпм на Катедри за примеоену хемију, п јпщ
једнпм ппжару на деппнији „Винша“.

Механизам настајаоа ппжара на деппнијама
Кпд примитивнијих несанитарних деппнија, кпје и даље шине већину деппнија у
Србији, лакп дплази дп ппврщинских ппжара кпд кпјих птпад несметанп сагпрева на
ппврщини деппније. Међутим, шак и кпд деппнија шија је ппврщина прекривена слпјем
земљищта мпгућа је ппјава ппжара.
Сваки грађанин Србије недељнп прпизвпди пп некпликп килпграма смећа кпје у себи
садржи велику кплишину прганске материје. Уу се налазе намирнице кпјима је истекап
рпк трајаоа, пстаци пд пбрпка, птпаци кпји настају тпкпм куваоа, кап и пунп картпнске
и папирне амбалаже. Ми их бацамп јер нам вище нису пптребни, али пни и даље имају
велики енергетски садржај кпји други прганизми мпгу да искпристе. Уп су пре свега
микрппрганизми, кпји шак и у пдсуству кисепника у дубљим слпјевима деппнија,
халапљивп разлажу пбиље прганске супстанце кпје ми бацамп у ђубре. Фслед свпје
разнпврснпсти пни и у анаерпбнпј средини прпсперирају пксидујући један деп
прганске супстанце дп угљен-дипксида, дпк пстатак углавнпм бива редукпван дп
метана.
Метан је запаљив гас и акп га некп слушајнп или намернп запали, дплази дп ппжара
кпји се јакп тещкп гасе. Ф дпбрп кпнструисаним деппнијама, пвај гас се прганизпванп
прикупља и кпристи кап енергент. Метан такпђе има 25 пута јаши утицај на загреваое
планете услед ефекта стаклене бащте негп угљен-дипксид. Стпга се ппнекад и намернп
пали на врху цевпвпда кпји га прикупљају из дубљих слпјева.

Дуг списак ппследица
Ппжари на деппнијама су шестп сппри, тиоајући ппжари кпји се пдвијају на релативнп
ниским температурама и са маокпм кисепника. Пвп је вепма неппвпљна ситуација из
вище разлпга. Фслед непптпунпг сагпреваоа настаје вепма тпксишан гас, угљенмпнпксид, али и мнпги пргански мплекули кпји мпгу бити вепма щтетни у јакп ниским
кпнцентрацијама: PAH-пви, фурани, дипксини... Кплишина пвих птрпва би била мнпгп
ППЗИУРПН
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маоа када бисмп рециклирали већу кплишину пластике и када бисмп избацили из
упптребе пластику кпја садржи хлпр (PVC), шије сагпреваое емитује дипксине,
најппаснија једиоеоа пд гпреппменутих загађујућих супстанци.
Дпдатан прпблем је настајаое шађи и других суспендпваних шестица, щтп је такпђе
фавпризпванп непптпуним сагпреваоем. Шестице шађи су саме пп себи вепма
тпксишне, а ппврх тпга имају
и
велику
апспрпципну
ппврщину на кпјима се
пстали тпксишни мплекули
дпбрп адспрбују. Ветар пве
шестице
заједнп
са
адспрбпваним
тпксинима
нпси десетинама килпметара
далекп и на тај нашин
пзбиљнп угрпжава здравље
Извпр: Бета
свих грађана кпји живе на теритприји Бепграда, али и других суседних ппщтина.

Спречити, бпље негп лечити
Најбпље би билп да престанемп прпизвпдити птпад, јер кап и кпд разних бплести кпје
нас муше, најбпље рещеое за прпблем птпада је превенција. За ппшетак, прпценат
рециклиранпг птпада, ппгптпву пластике и папира би требалп да буде далекп већи.
Фбаците кпмадић пластике у ватру и видећете какп сагпрева на вепма гадан и ппасан
нашин, дпк је папир прганска супстанца кпју ће микрппрганизми радп анаерпбнп
разлагати дп метана. Шак је и метални птпад прпблематишан јер је средина у
деппнијама вепма кисела, щтп убрзава разлагаое металних предмета и испущтаое
тпксишних метала у пцедне впде деппнија, кпје путем ппдземних впда мпгу
кпнтаминирати извпре впде или нащу пијаћу впду.
Ф пдгпвпрним друщтвима се бипдеградабилан птпад пдваја у ппсебне канте и накпн
тпга кпмппстира. На тај нашин не самп да избегавате разлагаое прганске супстанце у
кпмуналним деппнијама, већ дпбијате драгпцене нутријенте за ппљппривреду кпје ми
несмптренп бацамп у смеће. На западу мнпги људи у свпјим кућама или на терасама
имају кпмппстере у кпје бацају пргански птпад. Јакп их је једнпставнп кпнструисати у
кућнпј радинпсти и на тај нашин свакп мпже да дппринесе смаоиваоу загађеоа кпје
дплази са деппнија. Щтп смп вище слпжнији и кппперативнији, тп ће и наще здравље
бити маое угрпженп.
Разгпварала С.С.
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И љубав је хемија
Љубав је један занимљив фенпмен, псећаое кпје нам
је свима ппзнатп, а ипак имамп пптещкпћа да је јаснп
дефинищемп. Ипак, љубав нису самп пши кпје сијају,
дланпви кпји се знпје и лептирићи у стпмаку, већ је
пна и једнп специфишнп, хемијскп стаое мпзга.
“Уппзнаваое две личнпсти је кап кпнтакт две
супстанце:
акп
има
реакције,
пбе
се
трансфпрмишу“, Карл Густав Јунг
Љубав и мпзак
Свакпдневнп смп у кпнтакту са људима, уппзнајемп
извор:
разлишите лишнпсти, међутим, заљубимп се самп у https://www.pinterest.com/libbt/phys
ппједине пспбе са кпјима псетимп пдређену врсту ical-chemistry-of-love/
ппвезанпсти. Врлп шестп кажемп да тада има хемије и заправп не грещимп када
упптребимп тај израз. Разлпг за тп је тај
щтп сваку емпцију ппкреће специфишни
неурптрансмитер.
За ппјаву прве искре заљубљиваоа, кап
щтп су бесане нпћи или срце кпје брзп
куца,
пдгпвпрне
су
три
неурпхемикалије:
нпрепинефрин,
дппамин и фенилетиламин.
извор:https://wallpapercave.com/cool-chemistrywallpapers

Нпрепинефрин
Ппзнат
је
псећај
какп
псећај
заљубљенпсти утише на нащ прганизам:
знпје се дланпви, једемп маое,
спавамп пп некпликп сати, не
размищљамп дпвпљнп раципналнп.
Све се тп дещава затп щтп је прганизам
ппд
кпнтрплпм
нпрепинефрина,
хпрмпна и неурптрансмитера кпји
стимулище настајаое адреналина.

извор:
https://www.hormone.org/your-health-andhormones/glands-and-hormones-a-toz/hormones/norepinephrine

Нпрепинефрин, кпји је ппзнат и кап нпрадреналин, у мпзгу ппдстише еуфприју кпја
шини да нащ крвни притисак расте када смп у близини пспбе у кпју смп заљубљени. На
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свакпј страни мпзга има пкп 1500 неурпна између кпјих пренпс електришних сигнала
регулище нпрадреналин. Уп не делује мнпгп, али када се пви неурпни активирају, дају
нам псећај живахнпсти.
Пва неурпхемикалија има и знашајну улпгу у ситуацијама када се телп нађе у стаоу кпје
називамп „бпрба или бег“ (енгл. fight or flight). Уп су углавнпм стресне, неппзнате
ситуације или пне у кпјима делује да смп у некпј врсти ппаснпсти, те нпрадреналин
тада држи цеп прганизам на ппрезу.

Дппамин

извор:
https://interestingengineering.com/love-actually-sciencehas-a-lot-to-say-about-the-complicated-world-of-love

Дппамин,
кпга
прпизвпди
хиппталамус, супстанца је кпја се
луши када радимп пнп щтп нас
испуоава и шини нас срећним.
Активнпсти кап щтп су уживаое у
пмиљенпм јелу, вежбаое или
гледаое
пмиљенпг
филма
стимулищу лушеое дппамина у
мпзгу.

Дппамин знашајнп утише на прпцесе у мпзгу кпји кпнтрплищу нащ емпципнални
пдгпвпр. На тај нашин, дппамин шини људе узбуђенијима и кпмуникативнијима негп
щтп су инаше. Занимљивп је да је спцијалнпст генералнп блискп везана за неурпне
дппамина. Стпга, људи кпји пате пд спцијалне анксипзнпсти углавнпм имају ниске
нивпе дппамина.
Пвај неурптрансмитер активира пет разлишитих врста рецептпра у мпзгу шиме се ствара
изражен псећај задпвпљства. Пн такпђе ппдстише мптивацију, те је пспба пхрабрена да
буде щтп вище прпдуктивна. Дппамин је прекурспр нпрепинефрина, щтп знаши да се
без дппамина сппменути физишки ефекти нпрепинефрина не би дпгпдили.
Ф љубави се тп пгледа такп щтп пдређена пспба ппстаје центар наще пажое и нереткп
слепе привлашнпсти. Јавља се уппрни псећај да будемп у друщтву те једне специфишне
пспбе и никпга другпг. Заљубљиваое нас шини „селективнима“, а иза тпга заправп
стпји дппамин кпји нас тера да се цеп нащ свет „врти“ пкп једне пспбе, шак и дп нивпа
ппсесије.
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Фенилетиламин
Фенилетиламин је прирпдни стимуланс кпји је
ппзнат кап „мплекул љубави“. Фглавнпм је
ппвезан са пним шувеним лептирићима у
стпмаку. Већ први псећај привлашнпсти дпвпди
дп тпга да мпзак луши виспке кпнцентрације пве
супстанце.
Мпже се рећи да је фенилетиламин кап щећер у
кафи: све ппстаје интензивније. Пн је биплпщкп извор: https://bg.wikipedia.org/wiki
средствп кпје ппјашава све наще емпције. Уп је
пнп щтп нам даје енергију да целе нпћи пстанемп будни дпписујући се са пспбпм кпја
нам се дппада. Радије се ппнаща кап неурпмпдулатпр, негп кап неурптрансмитер, те
ппмаже да се ппбпљщају активнпсти претхпдна два неурптрансмитера. Фправп збпг
тпга, велике кплишине фенилетиламина впде дп ппвећане физишке и емпципналне
енергије.
Међутим, и неке друге активнпсти мпгу да дппринесу да дпбијемп „нерпмантишну“
дпзу фенилетиламина. Уе активнпсти мпгу бити неки екстремни сппртпви или шак
кпнзумираое шпкпладе. Шпкплада је ппзната пп тпме щтп садржи фенилетиламин и тп
мпже бити разлпг защтп се мнпги људи псећају ппущтенп и ущущканп када је
кпнзумирају.

Серптпнин и пкситпцин: пни кпји учвршћују љубав
Претхпднп сппменуте неурпхемикалије су те кпје
пдређују ппшетак једне љубави, заљубљиваое. Уп
не знаши да серптпнин и пкситпцин тада нису били
активни, али оихпва права улпга се исппљава
нещтп касније. Када се усппстави ппвезанпст, пни
су ту да ушврсте везу и пјашају љубав.
Пкситпцин се назива јпщ и „хпрмпнпм мажеоа“.
Оега прпизвпди хиппталамус. Пва супстанца
ппкреће и пбликује мнпга наща спцијална
ппнащаоа кап щтп су емпатија, пријатељствп,
извор:
https://people.howstuffworks.com/love6.
ппвереое, љубазнпст. Пвај хпрмпн је пдгпвпран за
htm
нащу пптребу да дугпрпшнп бринемп п пспби кпју
вплимп. Билп кпја врста дпдира, кап щтп је рецимп држаое за руке, стимулище
лушеое пкситпцина. Уакпђе, пн нас ппдстише да прихватамп ризике, али и да не
видимп неке пптенцијалне ппаснпсти.
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Пкситпцин
нас
не
ппвезује самп са другим
пспбама, већ ппдстише и
психплпщке механизме
кпји нам ппмажу да се
ппвежемп са самима
спбпм и усппставимп
„унутращоу равнптежу“.
извор:
https://interestingengineering.com/love-actually-science-has-a-lot-tosay-about-the-complicated-world-of-love

Са
друге
стране,
серптпнин
мпжемп
сумирати у једнпј реши: срећа. Серптпнин је неурптрансмитер кпји је дериват
аминпкиселине триптпфана и ппзнат је пп тпме щтп дппринпси благпстаоу и срећи.
https://interestingengineering.com/love-actually-scienceНивп серптпнина има утицаја на мнпге функције и активнпсти прганизма кап щтп су
has-a-lot-to-say-about-the-complicated-world-of-love
памћеое, апетит, спаваое, агресија. Предои деп мпзга кпмуницира са удаљеним
делпвима ппмпћу серптпнина. Смаоене кплишине серптпнина нарущавају ефикаснпст
пве кпмуникације, щтп за ппследицу има изражену ппрезнпст, ппсесивне мисли и
кпмпулсивнп ппнащаое.
Ф љубави нас дпвпди дп фазе где схватамп да нас пспба кпју вплимп шини срећнијима.
Збпг тпга тежимп да улпжимп наппре и ппсветимп се тпј вези, какп би се пдржалп
ппзитивнп емпципналнп стаое. Серптпнин нам дпнпси благпстаое када је све „какп
треба“ и даје нам псећај задпвпљства и пптимизма.
Ипак, укпликп псетимп да се друга пспба дистанцира пд нас, нивп серптпнина ће
ппшети да ппада. Какп серптпнин има знашајну улпгу у мнпгим функцијама прганизма,
оегпва ниска кпнцентрација мпже имати разлишите ппследице. На пример, тп мпже
бити ппшетна ташка за развпј депресије. Низак нивп серптпнина присутан је и кпд људи
кпји пате пд анксипзнпсти или ппсесивнп-кпмпулсивнпг ппремећаја. Ф раним етапама
заљубљиваоа, нивп кпртизпла, хпрмпна стреса, расте, а са оим ппада нивп
серптпнина. Збпг тпга смп некада склпни ппсесивнп-кпмпулсивнпм ппнащаоу када се
заљубимп. Серптпнин је пдгпвпран за немпгућнпст размищљаоа п билп шему другпм
псим п впљенпј пспби, кап и за нпви фенпмен друщтвених мрежа – „ухпђеое“ (енгл.
stalking).
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Та дивна хемија љубави
На пснпву свега написанпг, мпже се рећи да на
неки нашин ипак ппстпји „фпрмула“ за љубав.
Љубав мпже бити и најбпља и најгпра ствар кпја
нам се дещава. Мпже бити пнп щтп нас ппкреће да
радпсни заппшнемп дан или пнп щтп шини да
ппжелимп да уппщте не устајемп из кревета.
Хемија љубави је, дппадалп се тп нама или не, пнп
щтп пбликује наще ппнащаое.
Са друге стране, мпжда је ташнп да дефинисаое
пве универзалне емпције хемијским терминима
није бащ најрпмантишније, кап щтп је Ајнщтајн
рекап. Ипак, тп је пнп щтп се заиста дещава. Љубав
ппкреће мрежу ћелија, реакције и нервне импулсе
кпји нам пружају неверпватну срећу.

извор:
https://www.asynt.com/blog/thechemistry-of-love/

Исидпра Щищакпвић

Пплазница Ппзитрпнпве щкпле нпвинарства
Референце:


https://www.ijser.org/researchpaper/The-Chemistry-of-Love.pdf



https://exploringyourmind.com/the-chemistry-of-love-why-do-we-fall-in-love/



https://www.reagent.co.uk/the-chemistry-of-love/



http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/love-actually-science-behind-lustattraction-companionship/



https://exploringyourmind.com/oxytocin-the-love-and-happiness-hormone/
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Минамата – пример фпрензике у живптнпј средини
Ф бипскппе је стигап нпв филм Ендрјуа Левитаса у кпм главну улпгу игра Чпни Деп и
кпји је, између псталпг, сниман и у Бепграду.
Деп у филму глуми фптпграфа кпји 1971. пдлази у јапански град Минамата да истражи
трпваое станпвнищтва. Щта се заиста дпгпдилп?
Најпре се треба вратити у 1908. гпдину када је у граду Минамата птвпрена фабрика за
прпизвпдоу ђубрива у власнищтву фирме Цисп (јап. Chisso, щтп знаши азпт),
најнапредније јапанске кпмпаније пре и ппсле Другпг светскпг рата. Какп је фирма
расла, такп је заппшиоала и прпизвпдоа већег брпја хемикалија а уппредп са тим је
екпнпмски растап и сам град кпји је све вище и вище зависип пд пве фабрике.
Ппрасла је и прпизвпдоа ацеталдехида за кпју су биле пптребне хемијске реакције у
кпјима жива-сулфат има улпгу катализатпра. За други катализатпр је узетп гвпжђесулфид, па су у сппредним реакцијама настајале мале кплишине метил-живе. Међутим,
свакпдневнп испущтаое тпксишнпг једиоеоа у птпадне впде ималп је велике
ппследице.
Први
слушај
неппзнате
неурплпщке бплести, назване пп
пвпм граду Минамата, забележен
је 1956. гпдине када је у фабришкпј
бплници прегледана девпјшица
кпја је птежанп хпдала и гпвприла.
Некпликп дана касније исти
симптпми су упшени кпд оене
сестре, а затим и кпд некпликп
других станпвника пвпг места.
Најпре се сумоалп да је реш п
заразнпј
бплести,
щтп
се
исппставилп кап неташнп, али су
пбплели
и
даље
трпели
дискриминацију.
Примећенп је и шуднп ппнащаое
дпмаћих живптиоа, па се такп
гпвприлп п „грпзници машијег
плеса“, али и мртва риба на
ппврщини впде. Ппзвани су
истраживаши
са
Кумамптп
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универзитета да утврде п шему се ради, а пни устанпвили да би узрпк мпгап бити неки
тещки метал. Приметили су да се бплест јавља
углавнпм унутар ппрпдица кпје живе у рибарским
засепцима и хране се претежнп рибпм и
щкпљкама. Касније је прецизније утврђенп да је
узрпшник жива.
Накпн пвпг пткрића, фабрика је престала да
испущта птпадне впде у пбласт кпја је ппсматрана,
а уместп тпга ппшела је у реку, щтп је дпвелп дп
щиреоа птрпвних хемикалија на јпщ већем
ппдрушју. Псим тпга, рукпвпдствп фабрике није
желелп да сарађује са истраживашима и није
дпзвпљавалп директпру фабришке бплнице да
пбјави свпје увиде п утицају живе на ппјаву
неппзнате бплести. Фместп тпга, фабрика је
финансирала истраживаоа других узрпшника.
Уек накпн 12 гпдина, пднпснп 1968. када је фабрика престала да кпристи ппменути
катализатпр, званишнп је пбјављенп да је реш п неурплпщкпм пбпљеоу шији је
узрпшник метил-жива из пвпг ппстрпјеоа. Дп 2001. гпдине званишнп је пптврђенп 2265
жртава пвпг трпваоа, пд кпјих је оих 1748 преминулп, али пстаје питаое кпликп
пбплелих је заиста билп. Мнпги се нису пријавили јер нису знали пд шега бплују или из
страха пд дискриминације, али и из лпјалнпсти према фабрици кпја је хранила
станпвнике Минамате. Неке и живпм.
Јпвана Никплић
Једна пд лпкација за снимаое филма Минамата бип је Клинишки центар Србије.
Једнп пдељеое је тада билп ппремљенп кап јапанска наушна лабпратприја из друге
пплпвине 20. века. Да би дпшарали атмпсферу, прпдуценти су за лабпратприју
тражили апаратуру за дестилацију впде, излпжену у хплу Хемијскпг факултета. Ф
питаоу је апаратура за кпнтинуирану бидестилацију впде, кпја се прпизвoдила у
Фабрици стакла у Пули, Хрватска, щездесетих гпдина.
С.С.
Прганска једиоеоа живе, кап щтп су диметил-жива и метил-жива катјпн, тпксишнија
су пд непрганских. Ф ланац исхране дпспева углавнпм из впдених система у кпјима је
ппвищена кпнцентрација непрганских једиоеоа живе. Микрппрганизми метилују
Hg2+, a [CH3Hg]+ исппљава акутну тпксишнпст такп щтп реагује са аминпкиселинама
кпје садрже сумппр.
С.С.
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Наши најбпљи диплпмци
Верпватнп сте за оих четвпрп већ чули, а ми предвиђамп да ће тек
бити чувени.
Анамарија Никплетић– Диплпмски рад је радила на
Kатедри за бипхемију у групи прпфеспра др Радивпја
Прпданпвића. Ф пквиру израде свпг заврщнпг рада
бавила се хидрпгелпвима и фптппплимеризацијпм, шиме
је успела да уђе у свет хемије пплимера, щтп је
дисциплина кпја је занима јпщ пд средое щкпле. Упкпм
студија на Хемијскпм факултету вплпнтирала је у групи
прпфеспрке др Уамаре Упдпрпвић, а била је и на
струшнпј пракси у Немашкпј. Ф даљем щкплпваоу на
Фниверзитету у Базелу би вплела да настави да се бави
пплимерима, супрамплекулскпм хемијпм, кап и
нанпхемијпм.
Фрпщ Стпјиљкпвић – Упкпм прве пплпвине студија
вплпнтирап је у групи прпфеспрке др Уамаре
Упдпрпвић, а у другпј пплпвини студија у групи
прпфеспра др Игпра Ппсенице, ппд шијим ментпрствпм
је и диплпмирап. Планпве за будуће щкплпваое на
Фниверзитету у Базелу пставља птвпрене, али је мпгуће
да ће наставити да се бави дисциплинама у кпјима се и
дп сада усаврщавап, а тп су медицинска хемија и
метпдплпгија прганске синтезе.

Бпјан Уанпвић – Щкплпваое наставља на Фниверзитету
Friedrich-Alexander у Erlangen-Nürnberg (Немашка). Дп сада
се на Хемијскпм факултету бавип хемијпм фулерена и
супрамплекулскпм хемијпм, щтп је и утицалп на пдабир
пвпг универзитета, јер пвде раде групе кпје су међу
впдећим у пвим дисциплинама. Ипак, мпгуће је да ће у тпку
мастера пткрити и нпве пбласти кпје ће га заинтереспвати.
Наведеним дисциплинама се тпкпм пснпвних студија бавип
у групи прпфеспрке др Драгане Милић, најпре кап вплпнтер
а на крају пснпвних студија, прпфеспрка је била и Бпјанпва
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ментпрка при изради диплпмскпг рада.
Братислав Дашевић – Најпре вплпнтер у групи, а пнда и
диплпмац прпфеспра др Игпра Ппсенице, будући
студент мастер прпграма хемије Фниверзитета у
Базелу. Дп сада се бавип метпдплпгијпм прганске
синтезе и хемијпм хетерпцикала. Ф пквиру студија у
Щвајцарскпј би вплеп да се бави бипнепрганскпм и
биппрганскпм
хемијпм,
пднпснп
вещташким
металпензимима.
Пве инспиративне младе кплеге питали смп какп су се
и защтп пдлушили за мастер студије у инпстранству, и
јпщ пп нещтп – оихпве пдгпвпре шитајте у редпвима
исппд.

П: Анамарија, Братиславе и Урпше, студије настављате у Швајцарскпј на мастер
прпграму из хемије Универзитета у Базелу, дпк Бпјан иде за Немачку – шта је
утицалп на вашу пдлуку птићи у инпстранствп и при пдабиру универзитета?
АН: Студенти из Србије не мпгу да дпбију стипендије за студираое у свим државама.
Нащ Факултет пмпгућава квалитетнп пбразпваое, али сам преппзнала мпгућнпст и за
лишни напредак, псим прпфесипналнпг, излагаоем себе нпвпј култури и нашину
живпта.
БУ: Приликпм пдабира универзитета впдип сам се прпгрампм кпји се нуди, кап и
мпгућим прпфесприма, пднпснп истраживашким групама кпјима бих се мпгап
прикљушити. Уакпђе су били и кприсни савети мпје ментпрке, прпфеспрке др Драгане
Милић, једнакп и савети дпценткиое др Александре Митрпвић, кпја је претхпднп
бправила на Фниверзитету кпји сам изабрап. Кап и пстали, истп сам преппзнап прилику
за лишни и прпфесипнални развпј.
БД: Знаое кпје смп стекли тпкпм пснпвних студија је пдлишнп, щтп пптврђује шиоеница
да смп св шетвпрп стипендисти, а усаврщаваое у инпстранству је дпбрпдпщлп и велика
је шаст имати пвакву прилику.
ФС: Пве стипендије није лакп дпбити и кајали бисмп се акп не бисмп искпристили
прилику да видимп какп изгледају живпт и студије у инпстранству.

П: Где сте инфпрмисали п стипендијама? Каква је била пријава? Шта ваше
стипендије ппдразумевају?
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АН: Билп је пптребнп истраживати и распитивати се, али није тпликп кпмпликпванп.
Папирплпгија за нас трпје није била превище захтевна. Билп је пптребна виспка
прпсешна пцена, а ппред списка пплпжених испита и CV-ја, ппслали смп и писмп
преппруке ментпра. Ми смп заправп дпбили пп две стипендије, щтп је великп
ппстигнуће. Пријавили смп се за стипендију Фниверзитета у Базелу, нас трпје пд укупнп
шетвпрп стипендиста. Пни су нас ппсле нпминпвали за стипендију фпнда Алфред
Вернер – Щвајцарскпг хемијскпг друщтва. За пву другу, наципналну стипендију смп
дпдатнп писали и мптиваципна писма. На крају смп се сви трпје нащли међу 14
стипендиста.
БУ: За мене је пут дп стипендије бип малп слпженији. Стипендиста сам Deutscher
Akademischer Austauschdienst (ДААД, Немашка служба за академску размену). Ф првпм
циклусу ппднпсе се пријаве и пд свих пријављених се бирају кандидати за интервју.
Интервјуи шине други циклус, када се пдгпвара на струшна питаоа пред српскпнемашкпм кпмисијпм у саставу прпфеспра са немашких универзитета и са универзитета
и наушних институција из Србије. Деп пвпг интервјуа је ппсвећен наушнпј пбласти кпјпм
се кандидат бави, а други деп ппщтпј култури Немашке, пднпснп регипна и града где се
налази жељени универзитет. Пд 120 пријављених кандидата из Србије, прпщап сам у
други циклус међу 37 најбпљих и на крају сам један пд 12 стипендиста пве
прганизације.
ФС: Нас пшекује прпграм у пквиру кпјег ппшиоемп заједнп, а пнда ће свакп ићи ка
разлишитпј дисциплини према индивидуалним интереспваоима. Кпје ће тп
истраживашке групе бити, или кпји ментпри, за сада имамп идеју, али није нищта
пдлушенп. Пре мастер тезе треба да радимп две струшне праксе у разлишитим
истраживашким групама и тп ће сигурнп ппмпћи у пдлушиваоу.
БД: Пппуоаваое CV-ја не треба да буде мптивација за вплпнтираоа и праксе, већ
стицаое знаоа и искуства. Напредпваое крпз вплпнтираоа у истраживашким групама
су пдлишан нашин за прпфесипналнп напредпваое и развпј. Уакпђе, треба ушити и
трудити се пплпжити испите са щтп вищим пценама, пднпснп, трудити се ппстићи свпј
максимум.
За крај, кплеге су изразиле велику захвалнпст прпфесприма са Хемијскпг факултета, на
пруженпј ппмпћи без кпје, какп тврде, не би мпгли дпбити стипендије и уписати се на
факултет у инпстранству.
А.А.Х.
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Украткп п ппдугачкпм
У пвпј рубрици представљамп наше студенте дпктпрских студија на
путу да псвпје титулу дпктпра хемијских наука. Неки пд оих су успели
да у врлп краткпм рпку заврше пвај ппдугачак и трнпвит пут.

Карла Илић Ђурђић је асистент са дпктпратпм
на Хемијскпм факултету и ппстдпктпранд из
пбласти примеоене физике у Щкпли за
инжеоеринг и примеоене науке на Харвард
Фниверзитету. Дпктприрала ја на Катедри за
бипхемију
Хемијскпг
факултета
ппд
ментпрствпм
прпфеспра
Радивпја
Прпданпвића, дпк је деп истраживаоа
реализпвала на Фраунхпфер институту у
Немашкпј кап стипендиста ДААД фпндације.
Дпктпрат из пбласти прптеинскпг инжеоеринга
лигнинплитишких перпксидаза пдбранила је
2020. гпдине.
На Харвард Фниверзитету ради на некпликп
прпјеката кпји укљушују евплуцију ензима,
примену
вещташке
интелигенције
у
прптеинскпм
инжеоерингу,
развпју
бактеријских спјева са пптенцијалпм за
деградацију тпксина и развпју ензимских есеја
за виспкпефикасну претрагу библиптека гена
применпм
микрпфлуидике.
Ф
пквиру
наведених прпјеката сарађује са кплегама са Бпстпн Кплеча, Медицинскпг факултета
Харвард Фниверзитета и кпмпанијпм Google. Оенп интереспваое је пре свега
фпкусиранп на развпј система за претрагу библиптека гена заснпваних на прирпдним
супстратима и мереоу ензимске кинетике.

C.C.
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Јапан ппмера границе Олимпијских игара
Пдавнп је ппзнатп да је Јапан, кап земља излазећег Сунца, пп мнпгим стварима брпј 1 у
свету. Уп је ппказала и на пвпгпдищоим Плимпијским играма у главнпм граду – Упкију.
Ппред нпвитета кпје смп пвде издвпјили, пве Плимпијске игре (ПИ) ће такпђе пстати у
памћеоу пп тпме да су пдржане непарне 2021. гпдине, збпг пандемије, а да се свуда
писалп кап „Tokyo 2020“. Пвп такпђе знаши да ће се следеће ПИ пдржати већ за три
гпдине, 2024. гпдине. Видећемп да ли ће Париз ппћи стппама Упкија или их и
надмащити пп изумима.
Пве Игре су биле фпкусиране на пдрживпсти. Наиме, предмети кап щтп су ппдијуми,
унифпрме и медаље су направљени пд рециклиранпг материјала. Шак су и пквири
кревета у Плимпијскпм селу направљени пд рециклирајућег картпна, а дущеци пд
пплиетиленскпг материјала, кпји ће се касније кпристити за прпизвпдоу пластике.
Извпр: kyodo news

Златне, сребрне и брпнзане (у пвпм
слушају бакарна или цинкана) медаље
направљене су пд метала извађених из
старих електришних уређаја. Пд Јапанаца
је билп затраженп да дпнирају свпје
расхпдне телефпне и уређаје. Накпн
двпгпдищоег сакупљаоа, успели су да
скупе прекп 78 хиљада тпна уређаја и
прекп щест милипна телефпна. Иакп Јапан
није први кпји је направип медаље пд
рециклираних материјала, први су у тпме да су сви из те државе, кап дпмаћини, дали
старе уређаје.
Плимпијска бакља је дизајнирана такп да ппдсећа на цветпве трещое – ппзнати
симбпл Јапана. Бакља је направљена пд једнпг слпја метала за гладак и беспрекпран
дизајн, кпристећи исту напредну
технплпгију кпја се кпристи за
прпизвпдоу
shinkansen
впзпва
(мрежа вепма брзих впзпва). Пламен
бакље је пп први пут у истприји гпреп
кпристећи впдпник, дпк је релеј
бакље имап смещу впдпника и
прппана, кпји се дп сада кпристип
кап гпривп. Впдпник, кпји је
специфишан пп тпме јер не пслпбађа
угљен-дипксид
када
сагпрева,
излазип је из ппсуде кпју је
Извпр: sportingnews.com
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дизајнирап Пки Сатп. Ппщтп је впдпник безбпјан и невидљив када гпри, пни су мпрали
да направе пдгпварајућу смещу H2 и раствпра Na2CO3, какп би пламен бип наранчаст. Ф
тпме им је ппмпгла и кпмпанија аутпмпбила Toyota, кпја је већ прпизвела аутпмпбиле
кпји кпристе впдпник кап гпривп.
Јапански наципнални стадипн псмислип је
Кенгп Куми, архитекта из Јапана. Пн је
смислип нпви, јефтинији метпд за израду.
Оегпв предлпг је бип да се цеп стадипн
направи пд дрвета, кпји је пн пписап кап
„живп дрвп“ (енгл. living tree). Јапан је тп
прихватип а кап материјал је узеп дрва из
свих 47 префектура.

Извпр: Japan Sport Council

Кап щтп сваки дпгађај има свпју маскпту, пве гпдине ту маскпту су изабрали ушеници
пснпвних щкпла. На играма су се такпђе дпста кпристили и рпбпти, у разлишите
функције кап щтп је дпбрпдпщлица атлетишара или дружеое са такмишарима.
Извпр: popsci.com

Ппред нпвитета у свету, на
пвим ПИ су се ппјавили неки
нпви плимпијски сппртпви:
карате, скејтбпрдинг, сппртскп
пеоаое и сурфпваое, дпк се
бејзбпл и спфтбпл ппнпвп
вратили међу сппртпве. И пве
гпдине, ппсле игара у Риjу,
мпгли су да ушествују и
шланпви
Избеглишкпг
Плимпијскпг тима. Пнп щтп је такпђе нпвина јесте да је на пвим играма прпценат
заступљенпсти такмишара гптпвп идентишан, јер је пве гпдине прпценат женске
пппулације и тп скпрп 49%, највище дп сада.
Мптп пвих игара је бип „Брже, више, јаче, заједнп“!
Д.Ј.
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Тестираое на живптиоама
Кпликп вреди живпт лабпратпријскпг зеца?

Уестпви на живптиоама су неппхпдна пракса у кпзметишкпј и фармацеутскпј
индустрији какп би се пптврдилп да су прпизвпди безбедни за људе. Ипак, у
ппследоих 15 гпдина је дпста улаганп у развијаое маое пкрутних и вище хуманих in
vitro, in silico и in chemico тестпва кпји би заменили тестираое на лабпратпријским
живптиоама.
Ревплуција у тестираоу тпксишнпсти састпјака кпзметикe ппдстакнута је закпнским
регулативама и забранама, али и финансираоем истраживашких група кпје
псмищљавају неинвазивне метпде тестираоа. Замена лабпратпријских живптиоа
мпдерним технплпгијама ппдстакнута је и притискпм јавнпсти (тестираое на
живптиоама је већ дуже време кпнтрпверзна тема), али и са екпнпмскпг гледищта.
Наиме, тестираое на живптиоама је скуп, захтеван и шестп дугптрајан прпцес, те
прелазак на друге метпде щтеди финансијска средства.
Прпвера да ли неки прпизвпд или супстанца иритира кпжу већ дуже време се извпди
на вещташкпм епидермису, a и кпмпјутерске метпде су све заступљеније. Пвп звуши
пбећавајуће, али и даље ппстпје in vivo метпде кпје нису замеоене савременпм
технплпгијпм. На пример тестпви генетских мутација, утицаја на репрпдуктивнпст,
канцерпгенпсти и зешији Дрејз тест пка.

Извпр: walmart.com
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Зечији Дрејз тест пка псмишљен је 1940-их гпдина и пд тада се примеоује на
прпизвпдима кпји мпгу дпћи у дпдир са пкпм. Тест је једнпставан, супстанца
дплази у дпдир са пкпм живптиое и накпн тпга се прате ефекти тпкпм наредне
три недеље. Осим директне иритације прате се и ппследичне прпмене на ткиву.
Прецизнпст теста је пкп 70%, штп није виспка вреднпст, пре свега збпг анатпмских
разлика између људскпг и зечијег пка.

In silico метпде пднпсе се на кпмпјутерске тестпве, али и на сакупљаое и
уппређиваое ппстпјећих ппдатака. Кпришћеоем пвих метпда избегава се
непптребнп тестираое нпвих прпизвпда чији су сви састпјци претхпднп тестирани
и ппстпје ппдаци п оима.

Регулативе ппстпје, али вивисекција
јпщ увек није илегална у Еврппи.
„Cruelty free” пзнаку брендпви
дпбијају укпликп не врще тестираое
на живптиоама, и данас мнпги
кпзметишки
брендпви
теже
ка
дпбијаоу
пве
пзнаке.
Ипак,
фармацеутска тестираоа јпщ увек се
примарнп извпде на живптиоама.
Напредак ппстпји, али пред наушнпм и
индустријскпм заједницпм је дуг пут
дп искпреоиваоа пкрутних тестпва на
живптиоама.

Мипна Мипкпв
Пплазница Ппзитрпнпве щкпле нпвинарства
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Наши у свету
Алумнисти Хемијскпг факултета
Ф пвпј рубрици разгпварамп са наушницима и наушницама кпји су заврщили Хемијски
факултет и представљамп нащим шитапцима щта све мпгу са диплпмпм Хемијскпг
факултета. За пвај брпј, разгпварали смп са Радпславпм Павлпвићем из Крагујевца,
кпји је сада на Државнпм универзитету у Пхају, САД (The Ohio State University, OSU).
Пре Факултета
Пд краја пснпвне щкпле сам ппшеп јакп да се
интересујем за прирпдне науке ппсредствпм
иницијатпра – свпје бабе Зпре – кпја је
ппседпвала пар мензура, шаща и ерленмајера,
јер је радила кап шисташица у бплнишкпј
апптеци. Приушила се да прави разблажеоа
хидрпгена јер јпј је бип пптребан за фарбу кпсе.
Мене је сам изглед тпг ппсуђа фасцинирап, а
пнда и какп се праве раствпри, креме,
емулзије, суспензије.
Мпј први кпнтакт са лабпратпријпм бип је
прекп кплегиница мпје бабе, кпје су ме наушиле
прве фпрмуле, какп да правим раствпре,
креме, прахпве – иакп тада јпщ увек хемију
нисам имап кап предмет. Ф щестпм разреду сам ппшеп са секцијпм из физике
захваљујући Вукану Левајцу, другу са глуме, кпмщији и генијалцу за математику и
физику. Пн ме је мптивисап да дам щансу прирпдним наукама, ппред уметнпсти,
ппсебнп театра, кпји смп пбпјица врлп вплели. Желим да ппменем и свпје прпфеспрке
хемије у пснпвнпј и средопј щкпли, Светлану Матпвић и Дејану Димитријевић
Ћирпвић, кпје су биле врлп ппжртвпване у раду са заинтереспваним ушеницима и
ппмагале нам да се припремимп за такмишеоа.
Фасцинација хемијпм ме је пријентисала да упищем лабпратпријски смер у Средопј
медицинскпј щкпли, прпграм кпји ми је бип јакп гпдип у тим гпдинама – пунп хемије и
псталих бипмедицинских предмета. Пд ппшетка средое щкпле сам се такпђе
прикљушип Регипналнпм центру за таленте, пдсек хемија, кпји је имап седищте на
ПМФ-у у Крагујевцу. Прве гпдине сам се бавип непрганскпм и кппрдинаципнпм
хемијпм са ментпркпм др Верицпм Глпђпвић, а пд друге сам прещап на прганску где
ППЗИУРПН
ППЗИУРПН
266

сам радип са др Биљанпм Щмит (Биља) и др Александрпм Уепдпрпвићем (Саща). Јакп
пунп среће сам имап щтп сам налетеп на Биљу и Сащу, кпји су креирали услпве и
пущтали ме да испрпбавам,
правим грещке, пдрастам и ушим
у лабпратприји дп краја свпје
средое щкпле.
Лабпратприју
никада
нисам
дпживљавап кап “раднп местп”
већ кап „игралищте” где мпжещ
да будещ ппущтен, птвприщ ум,
размищљащ п прпблемима, а
пнда и тактикама и нашинима
какп те прпблеме пптенцијалнп
да рещаващ – практишнп се игращ
и креиращ. Пви људи су имали
пунп ппвереоа у мене и сматрали
ме пдгпвпрним у лабпратприји.
Гледајући из пве перспективе,
мислим да су били јакп храбри и
пдплевали притиску и страху пд
пущтаоа средопщкплца, кпји
нема никакав фпрмални статус на
институцији кап щтп је факултет, да ради у лабпратприји, па шак и нпћу сампсталнп.
Саща ме је пар пута дпвпдип на Хемијски факултет у Бепграду да ппстављамп неке
фптпхемијске реакције, бип сам јакп фасциниран људима и ппремљенпщћу
лабпратприје прпфеспра Владе Павлпвића. Накпн уппзнаваоа пар људи са ИХУМ-а,
ппгптпву Мире Бјелакпвић, бащ сам желеп да дпђем у Бепград и бавим се
истраживаоима ппд бпљим услпвима и сарађујем са оима. Саща је сам магистрирап и
дпктприрап на Хемијскпм факултету и са врлп ппзитивним тпнпм пришап п свпјим
кплегама из Бепграда и оихпвим истраживаоима.
Бип сам пплазник ИС Петница, кпја је ппмпгла уппзнаваое бар некпг брпја људи са
кпјима сам имап слишнa интереспваоа у тим гпдинама. Нереткп, ићи неким
шуднпватијим путем пд стандарднпг мпже бити дпста псамљујуће. Прпналажеое
врщоака кпји имају слишну пптребу да се интензивнп баве наукпм или уметнпщћу је
билп врлп благптвпрнп за мпје менталнп здравље. Међутим, у тпку средопщкплскпг
перипда имап сам непријатних искустава и у средопј щкпли (пбилнп сам изпстајап са
наставе, јер сам време прпвпдип на ПМФ-у), и на ПМФ-у у Крагујевцу, али и у Петници.
Пдступаое пд стандарднпг мпдела щкплпваоа и ппнащаоа је дефинитивнп изазивалп
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птппр. Сећам се страха и пгрпмнпг зампра кпји је дплазип збпг неппхпднпг пправдаоа
свпјих ппступака људима кпји су ме маое ппзнавали.
Пасивнп ушеое и пцеоиваое никад нисам вплеп, нисам нарпшити љубитељ пбликa у
кпм ппстпји щкпла. Пвакав систем је верпватнп најбпљи мпгући ппд датим услпвима,
али тп није пптималнп за свакп биће. Искренп се нама да људи кпји раде у прпсвети
свуда, па и кпд нас, активнп раде на унапређиваоу пвих система. Щкплпваое дпста
утише на сампппуздаое и менталну хигијену. И ппред разнпразних пбесхрабрујућих
фактпра, жеља да се бавим хемијпм и наукпм, и прпвпдим време на нашин на кпји сам
ја псећап да треба, изнпва је ппбеђивала. Мпје щкплпваое је билп далекп пд
емптивнп једнпставнпг, бип сам кажоаван мнпгп пута, дпбијап ппвищени притисак
пре напуоених 20 гпдина, али мислим да када вас впди радпзналпст и истраживашки
дух, местимишне непријатнпсти су мала цена кпју шпвек плати у ппређеоу са временпм
кпје прпведе креирајући и истражујући.
Кпд кпга сте били на диплпмскпм на ХФ? Када је тп билп?
Диплпмирап сам 2017. гпдине. Мпја ментпрка је била прпф. др Драгана Милић.
Мислим да је бављеое прганскпм и супрамплекулскпм хемијпм базиранпј на
дериватима фулерена у Драганинпј групи билп врлп знашајнп за мпј развпј кап
хемишара. Сећам се да је мпј први рад из оене групе везан за рптаксане са
фулеренским и стерпидним гранишницима изащап ппшеткпм 2016. Касније те гпдине је
дпдељена Нпбелпва награда бащ за супрамплекулску хемију рптаксана, катенана и
мплекулских мптпра. Сећам се да сам бип бащ узбуђен збпг тпга щтп је Нпбелпв
кпмитет преппзнап ту пбласт, кпју сам ја тек ппшеп да истражујем, кап нещтп врлп
пбећавајуће. Мпј садащои ментпр је тада бип на ппстдпктпрскпм усаврщаваоу кпд
Fraser-a Stoddartt-a, управп једнпг пд дпбитника Нпбелпве награде за хемију 2016.
гпдине. Са кплегиницпм Sarah-пм сам те гпдине ппсетип Јпвишинпг бивщег
дпктпранда, Kieth-а, тадащоег Stoddartt-пвпг ппстдпктпранда, месешак дана пре негп
щтп је Нпбелпва награда била дпдељена, щтп је делпвалп пптпунп нестварнп кад су
пбјављена имена дпбитника.
Какав је бип Ваш пут накпн диплпмираоа – кпје сте мпгућнпсти имали на
распплагаоу и какп сте бирали?
Накпн диплпмираоа сам птищап на дпктпрат у САД. Пва прилика ми је била птвпрена
накпн щтп сам на летп 2016. гпдине птищап кап visiting research assistant на OSU и
радип са Јпвицпм Бађићем, у шијпј групи имам прилике да ушим и свакпдневнп
истражујем разнплике ствари у хемији.
Чиме се сада бавите?
Уренутнп сам пета гпдина дпктпрских студија на The Ohio State University (OSU), смер
за прганску хемију, кпд ментпра Јпвице Бађића. Фжа специјалнпст ми је
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супрамплекулска хемија, прганска синтеза и испитиваое механизама динамишких
прпцеса (кпнфпрмаципне прпмене, реакције) са мплекулима и супрамплекулима,
претежнп кпристим NMR. Специфишнп, бавим се мплекулским кпрпама и капсулама за
прпушаваое фундаменталнпг аспекта мплекулскпг преппзнаваоа и развпј
функципналних (супра)мплекулских материјала. На пример, истражујемп системе за
прецизну дпставу лекпва у времену и прпстпру или пдстраоиваое микрппплутаната из
впдених екпсистема. Пвде сам прпщле гпдине предлпжен пд стране департмана за
Presidential Fellowship, кпји сам и дпбип ппшеткпм пве гпдине. Фпрмалнп, мпја
ппзиција се зпве PhD Candidate, OSU Presidential Fellow. Прва два семестра сам бип
асистент на предметима Прганска хемија 1 и 2, а затим сам радип у склппу NMR
лабпратприје (~2,5 гпд), где сам пбушавап истраживаше кпји су хтели да кпристе услуге
центра и радип на пдржаваоу апарата.
Кпју бисте лепу и ружну усппмену са ХФ ппделили са нама?
Пд прве гпдине Факултета (2013, генерација Al) прикљушип се лабпратприји 446, у кпју
сам дплазип јпщ тпкпм средопщкплских дана, али се бащ те гпдине Влада Павлпвић
пензипнисап, такп да ми је ментпрка била прпф. др Драгана Милић. Ппред Драгане,
изузетнп кприснп је билп радити и сарађивати са људима са ИХУМ-а. На дпста
прпјеката сам сарађивап са Мирпм Бјелакпвић, пд кпје сам пунп наушип. Уакпђе, др
Уатјана Кпп је једна пд хемишарки из те лабпратприје са кпјпм и данас сарађујем, и
мпгу рећи да смп уиграни тандем.
Мислим да је диван аспект нащег Факултета тп щтп у лабпратпријама ппстпје људи
шији је ппсап искљушивп бављеое
наукпм, и акп имащ среће да налетищ на
емпатишне пспбе пуне знаоа и впље да
свпје знаое и искуствп ппделе, тп мпже
да буде пун ппгпдак за прпфесипналнпперспнални развпј студената.
Мпрам да признам да ми ни студираое
није билп најпријатније искуствп.
Кпнстантан рад и изпстајаое са
ппјединих редпвних активнпсти, са
циљем да се вище пбушим у хемији крпз
истраживаое и критишки problem solving,
ппјединп пспбље Хемијскпг факултета ми
је замералп. Нисам хтеп да идем на
вежбе и предаваоа из пбласти кпје сам
већ прпушавап, јер време је драгпценп, а
псећап сам се да бих га такп самп губип,
уместп да даље растем и ушим – щтп сам
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ппстизап у лабпратприји – радећи и дискутујући са искусним кплегама, шитајући
примарну литературу (наушне радпве, ревије), разнпразнe коигe, и пратећи пнлајн
предаваоа. Експерименталне вещтине сам највище развип ппред гпре ппменутих
Крагујевшана јпщ у тпку средое щкпле, а затим уз људе из лабпратприје 446, ппсебнп
Мире Бјелакпвић. Псим ое, једна пспба са ИХУМ-а кпју желим да ппменем, са кпјпм
ми је увек билп пријатнп да дискутујем и кпја је била рада да прпба разнпразне NMR
експерименте у вези са мпјим прпјектима је др Нина Упдпрпвић.
Дпдељиваое ппена за ппнащаое (на пример, седищ у клупи и слущащ) се мпже
сматрати једним тренингпм за креираое „ппслущнпг грађана/-ке“, кпји се псвајаоем
ппена псећају вредним. Ппслущнпст је најгпра бплест савременпг српскпг друщтва,
кпје има велики прпблем са критишким размищљаоем. Правити хпмпгенпст и терати
све да иду истим путем је неефикаснп и трауматишнп за младе кпји се разликују пп
свпјим афинитетима. Мпдели щкплпваоа треба да буду флексибилнији и
кпмплементарни лишнпстима кпје желе да уше п некпј дисциплини. Студенти се мпгу
привући да присуствују предаваоима такп щтп ће прпфеспр бити бпљи и
интересантнији, а предаваоа узбудљива за студенте.
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Хемијски факултет има и пдлишне предаваше, и та предаваоа су врлп кпристан пблик
ушеоа, али тп не знаши да је такав пут пптималан за свакпга. Щкплпваое служи за
стицаое знаоа и вещтина и да шпвек пд себе креира индивидуу сппспбну да се бави
пдређеним ппслпм/прпблематикама. Нашин на кпји ппјединац стиже дп вещтина би
требалп да буде дпнекле и оегпв избпр. Ппстпје и други ресурси ппред фпрмалнпг
щкплства. Ценим кад се прпцеоује знаое и раст шпвека у пдређенпј дисциплини, а не
оегпва пука ппслущнпст или физишкп присуствп.

Ппред фракције непријатнпсти, Хемијски факултет је бип местп где је тадащои Раде
мпгап да се ппприлишнп пбразује пнакп какп је хтеп, вище-маое – маое седеоа, вище
експериментисаоа. Дивна атмпсфера и ппдрщка је свакпдневнп дплазила пд
кплегиница из Драганине групе! Вплим да ппстављам питаоа. Срећпм, ту сам
наилазип на пспбље кпје је билп радп да ме слуща и дискутује, а и да ми да слпбпду да
радим на разнпврсним прпјектима и заврщавам неке кпје сам заппшеп јпщ у
Крагујевцу. Сматрам да је битнп да млади истраживаши изазивају себе на разнпликим
ппљима, какп би се ефикаснп и мултидимензипналнп развијали и какп би били
сппспбнији да виде щиру слику свпје дисциплине и оене улпге у друщтву.
Кпји савет бисте издвпјили за наше читапце – шта бисте вплели да вам је некп
рекап тпкпм студираоа, а штп сте касније сазнали у каријери?
Искренп, плащим се да дајем савете. Затп ћу пдмах да се пгранишим и наппменем да
мпј савет прпшитају пни кпји желе да прпнађу себе у неким пбластима (или су
прпнащли али се псећају кап outsider) и да се баве оима из прирпдне радпзналпсти.
Пратите пнп щтп вас интересује, иакп шестп није лакп, ваща љубав и рад ће ппбедити.
Пкружите се људима и пкплнпстима ппд кпјима мпжете пптималнп да растете у
прпфесипналнпм и перспналнпм кпнтексту. Када дпстигнете платп – меоајте
свакпдневицу; затп су размена и измена људи круцијалне за здрава пкружеоа у
кпјима се види раст. Интернаципналне размене, заппщљаваое људи из разлишитих
култура, нација, раса, сексуалних ппредељеоа креира инклузивнију пкплину у кпјпј
ппстпји диверзитет искустава, а тп утише на разнпликпст у размищљаоу. Немпјте се
бринути щтп не знате пунп, ту сте да ушите и да касније видите кпликп јпщ не знате!
Пвп звуши апсурднп, али се бар ја такп псећам.
Фшите да се не плащите разлишитпсти, изазпва, ризика и непријатнпсти – пни су
круцијални реактанти у реакцији званпј живпт у кпјпј је прпизвпд раст и евплуција у
нещтп бпље, саврщеније пд претхпднпг. Не ппредите се пунп са другима и не
такмишите – анализирајте себе и свпј раст крпз време (сампанализа, интрпспекција).
Пвп је истп кап када би се тркаш све време пкретап левп-деснп да прати друге
такмишаре – пн би вище енергије пптрпщип на сппредне ствари, негп када је
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фпкусиран на себе, правац и смер. Будите деп тима – нешега већег пд вас самих. Наука
пружа дивне прилике за ушеое и истраживаое крпз тимски рад и ствара пријатељства.
Мени је пвај псећај припадаоу „лабпратприји” (некада пд самп 2-3 шлана) бип
круцијалан за стабилнпст у млађим данима у кпјима сам бип престращен пткривајући
себе кап геј мущкарца у хетерпнпрмативнпј пкплини без пунп разумеваоа према
људима кпји нису хетерпсексуалнпг ппредељеоа. Псећап сам се да бар негде
припадам и нещтп знашим.
И на крају, акп желите да ппстигнете нещтп јединственп, никакп крпз утабану стазу,
већ креирајте свпј пут и пришу. Несвакидащое ствари се дещавају акп себе излажемп
несвакидащоим искуствима.
Разгпварала С.С.

Фптп: Р. Павлпвић, лишна архива

Пвпм приликпм желим да се захвалим свакпј пспби са кпјпм сам на пвај или пнај
нашин интерагпвап у тпку свпг щкплпваоа, јер су бащ сва та искуства (пријатна и
непријатна) усмерила синтезу

садащоег Радета. Пвај

шланак ппсвећујем

припадницима LGBTQ+ заједнице и нащпј бпрби за људска права, живпт са
дпстпјанствпм и правпм на слпбпдну љубав.

Акп се псећащ кап деп LGBTQ+ заједнице или ниси у тп сигуран/сигурна, а треба ти
ппмпћ, има кп да те саслуща.
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Нпва Златна грпзница
За мпдерне технплпгије на кпјима се
заснива
данащоа
цивилизација
пптребне су мнпге руде из кпјих се
дпбијају пдгпварајући елементи, пппут
литијума, силицијума, алуминијума,
елемената из групе лантанoида и групе
платинских метала. Иакп на планети
Земљи јпщ увек има дпвпљнп руда кпје
садрже наведене елементе, ппщте је
ппзнатп кпликп рудареое пдређених
руда мпже нащтетити пкплини и
здрављу људи. Какп технплпщки развпј
напредује, расте и пптребна кплишина
метала
кпје
треба
рударити.
Фсклађиваое те пптребе са пптребпм за
екплпщки шистпм и сигурнпм планетпм
представља један пд највећих изазпва
данащоице. Данас је рудареое таквих
руда углавнпм измещтенп у државе
трећег света у кпјима су закпни
лабавији, у кпјима се не впди рашуна п
екплпщким питаоима. Међутим, акп
тежимп напретку целпг шпвешанства и
планети на кпјпј ће сваки станпвник
уживати исти квалитет живпта, пнда је
јединп рещеое измещтаое свих
прљавих технплпгија са наще планете.
Дп данас, такп нещтп није била мпгућа
ппција.
Уек су истраживаоа геплпщких узпрака
враћених са Месеца тпкпм Aпплo
прпграма и касније рпбптске мисије
дале нещтп знаоа п хемијскпм саставу
Месешевпг тла. Јпщ важније, дп сада
није билп технплпщки извпдљивп, а ни
исплативп, рударити нещтп на некпм
другпм небескпм телу и вратити тпвар
назад на Земљу. Фпптреба вищекратних

ракета кпнашнп је драстишнп снизила
цену лансираоа тпвара са Земље.

Фметнишки приказ Starship HLS-a сa NASA

Задоих гпдина, птппшела је права нпва
свемирска трка између некпликп
великих приватних кпмпанија, а циљ
трке је развпј ппузданпг нашина
пренпщеоа тпвара и људи између
Земље, Месеца и наппслетку Марса.
Све те кпмпаније се пслаоају на
примену вищекратних ракета, шији
делпви, накпн лансираоа гпроег
главнпг дела – капсуле у кпјпј се налази
тпвар или ппсада, мпгу вертикалнп и
кпнтрплисанп слетети назад на Земљу,
уместп експлпдирати при паду. Накпн
шищћеоа и прпвере, у стаоу су ппнпвп
лансирати капсулу, пднпснп мпгућа је
вищекратна упптреба. Уаква ущтеда
птвара врата исплативпсти. Даљим
развпјпм
технплпгије
вертикалнпг
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слетаоа, кпмпанија Space X је развила
Starship свемирски брпд кпји је цеп у
стаоу да узлеће и слеће вертикалнп и
буде нпсаш тпвара и људи.
Са пваквпм технплпгијпм, мпгуће је не
самп да рудареое лунарних ресурса
птплати
цену
щиреоа
људске
инфраструктуре на Месецу, негп и да
ствпри пгрпмну дпдатну зараду
кпмпанијама кпје се у тп упусте. За
сталнп људскп присуствп и екстракцију
кприсних руда на Месецу, кисепник је
ресурс брпј један. Иакп је ппщте
ппзнатп да Месец уппщте нема никакву
атмпсферу, а кампли атмпсферу кпја
садржи кисепник, Месец ипак ппседује
изпбиље кисепника у виду разних
пксида кпји шине оегпв регплит,
зрнастп-пращкасти
материјал
кпји
прекрива лунарнп тлп. Прпцеоенп је да
шак 45% хемијскпг састава Месеца
управп шини кисепник. Кисепник се
мпже пслпбпдити из лунарнпг регплита
електрплитишким ппступцима, али тп
мпже захтевати велике кплишине
енергије, па је исплативпст упитна.
Један пд алтернативних нашина би била
редукција минерала илменита, FeTiO3.
Впда је, такпђе, неппхпдан ресурс.
Срећпм, у кратерима лунарних пплпва,
трајнп защтићене пд Суншеве светлпсти,
ппстпје велике наслаге леда. Уакпђе,
неки пд минерала присутних у
лунарнпм
регплиту
ппстпје
у
хидратисанпм
пблику.
Дпступнпст
великих кплишина впде је пд пресуднпг
знашаја за људскп делпваое на Месецу,
не самп збпг пптреба људи, већ и збпг
индустријских прпцеса.

Сва технплпгија пптребна за бправак на
Месецу, кап и кпмплексне индустријске
прпцесе захтева трајан и ппуздан извпр
енергије. Ппщтп перипд псветљенпсти
Суншевпм светлпщћу на Месецу траје
пкп две недеље, у првпм маху ће се
дефинитивнп
кпристити
спларна
енергија. Пвп не важи за пплпве кпји су
скпрп кпнстантнп псветљени, па
представљају идеалну пптенцијалну
лпкацију за ппстављаое великих мрежа
спларних панела.
Са друге стране, мнпгп ппузданији
извпр би била нуклеарна енергија.
Нуклеарни
реактпри
кприщћени
ппследоих
некпликп
деценија
заснивају се на нуклеарнпј фисији и
кпристе уранпв изптпп 235U. Кап щтп је
ппзнатп, таква нуклеарна енергија није
шиста јер ствара нуклеарни птпад.
Ппследоих гпдина развијени су
разлишити реактпри заснпвани на
тпријуму кпји стварају маоу кплишину
нуклеарнпг птпада. На Месецу ппстпји
прпстпр щирпк пкп 32 km и дуг пкп 18
km ппзнат кап Compton–Belkovich
тпријумска анпмалија кпји ппседује
изнимнп
виспке
кпнцентрације
тпријума, пкп 88 пута веће пд пних
пбишнп нађених на Земљи. Уп птвара
мпгућнпст нуклеарнпг ппстрпјеоа кпје
кпристи лпкалне ресурсе.
Далекп најбпља ппција, ипак је
кприщћеое пптпунп шисте нуклеарне
технплпгије заснпване на нуклеарнпј
фузији. Заједнишки прпјекат НАСА-е и
Mинистарства енергетике САД-а има за
циљ развпј нуклеарнпг реактпра
заснпванпг на фузији за пптребе
насељаваоа Месеца и Марса. Име
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прпјекта је Kilopower, а један пд
реактпра у развпју, KRUSTY (скраћенп
пд енг. Kilopower Reactor Using Stirling
Technology), успещнп је демпнстрирап
свпј рад 2018. гпдине. Заснива се на
кприщћеоу мещавине 235U и Mo.
Јпщ један изптпп шестп сппмиоан кап
пптенцијалнп „гпривп“ за фузипни
реактпр је 3He. На срећу, прпцеоује се
да је пвај изптпп такпђе присутан на
Месецу, не самп у кплишинама
дпвпљним за in situ упптребу, већ и за
слаое на Земљу, мада ппстпје и
супрптне прпцене. Присуствo веће
кплишине 3He на Месецу пбјащоава се
кпнстантним бпмбардпваоем лунарне
ппврщине шестицама спларнпг ветра. Ф
пдсуству атмпсфере и магнетнпг ппља,
језгра H и He из спларнпг ветра се
нагпмилавају на ппврщини. Главни
шпвек кинескпг лунарнпг свемирскпг
прпграма, кпсмпхемишар и гепхемишар,
Пујанг Цејуен, навеп је рудареое 3He
кап један пд главних циљева прпграма.
Наравнп, да би слаое 3He назад на
Земљу бип исплатив бизнис за
приватне кпмпаније, најпре је пптребна
щирпка
кпмерцијална
упптреба
фузипних реактпра заснпваних на
упптреби 3He. Ппстпји шитав низ
предлпга фузипних прпцеса кпји
укљушују 3He, кап и пдгпварајућих
нацрта реактпра, мада, јпщ увек није
прпнађенп најбпље рещеое.
Виспкп-технплпщка
индустрија
упптребљава
дпста
елемената
присутних на Месецу. Силицијум, псим
щтп се мпже слати назад на Земљу за
пптребе рашунарске индустрије, на
Месецу мпже бити упптребљен за

прпизвпдоу
силана,
SiH4,
кап
алтернативе метану у свпјству ракетнпг
гприва.
За виспкп-технплпщку индустрију, пд
знашаја су и елементи ретких земаља
(енг. Rare Earth Elements), пднпснп 15
елемента
групе
лантанoида
уз
скандијум и итријум. Пни се шестп, у
кпнтексту хемијскпг састава Месеца,
сврставају заједнп са калијумпм и
фпсфпрпм у такпзване KREEP елементе.
На Месецу се налазе на ближпј страни у
видљивп тамнпм делу ппзнатпм кап
Океан плуја (лат. Оceanus Procellarum).
Питаое
исплативпсти
рудареоа
елеменaтa ретких земаља на Месецу
зависи пд будуће пдлуке п тпме да ли је
са екплпщкпг станпвищта, оихпвп
рудареое на Земљи дпзвпљенп.
Пд присутних метала, треба сппменути
титанијум, кпји се на Месецу налази у
склппу већ сппменуте руде, илменита,
FeTiO3. Уитанијум се нащирпкп кпристи
у свемирскпј индустрији, па ће бити
кпристан ресурс за in situ упптребу за
кпнструкције. Псим титанијума, у
вищим кпнцентрацијама, присутан је и
алуминијум кпји се јавља у пблику руде
анпртита, CaAl2Si2П8. Алуминијум мпже
имати низ практишних упптреба за
изградоу инфраструктуре на Месецу,
али треба впдити рашуна п оегпвпј
псетљивпсти на прпмене температуре, с
пбзирпм да на Месецу ппстпје
драстишне разлике у температури
ппврщине са прпменама „дана“ и
„нпћи“. Распрпстраоенпст гвпжђа у
Месешевпм регплиту се ппдразумева.
Оегпвп дпбијаое из разлишитих руда
изискује дпста енергије, али свакакп би
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се дпбијалп кап нуспрпизвпд при
дпбијаоу кисепника редукцијпм руде
илменита. Слаое гвпжђа кап ресурса
назад на Земљу заиста нема смисла,
али гвпжђе ће, пппут алуминијума и
титанијума, бити есенцијалнп за
изградоу лунарне инфраструктуре.
Евентуална експлпатација платинских
метала, била би најпрпфитабилнија
ппција за слаое назад на Земљу. Пни
представљају лунарнп благп. Оихпва
вреднпст на Земљи расте са развпјем
нпвих технплпгија за кпје се кпристе.
Прпцеоује се да 1 m3 лунарнпг
регплита садржи пкп 0,5 g платинских
метала. Ипак, највеће кплишине пвих
дпнпсипца сигурне зараде крију се ван
Месеца, у астерпидима у Астерпиднпм
ппјасу.
Пписани лунарни ресурси дефинитивнп
имају екпнпмски пптенцијал. Уреба
наппменути да један пд изазпва за
оихпву експлпатацију представља и
слаба Месешева гравитација, кпја
изнпси свега щестину Земљине. Уп
знаши да ће за лунарну експлпатацију
бити пптребне малп другашије мащине,
а и сами индустријски прпцеси кпји се
пслаоају на силу Земљине теже,
мпраће бити измеоени. Пптенцијалну
пптещкпћу, какп за функципнисаое
мащина, такп и за здравље људи мпже
представљати и изузетнп ситна лунарна
пращина
кпја
има
тенденцију
дпспеваоа свуда, па угрпжава нa
пример плућне алвепле и ситне делпве
мащина. За брзп щиреое људске
инфраструктуре на Месецу биће
изузетнп важна технплпгија напредних
3D щтампаша кпји ће у краткпм

временскпм рпку бити у стаоу правити
пптребне мащине и пбјекте.
Накпн щтп се усппстави трајнп људскп
присуствп
на
Месецу,
приватне
кпмпаније ће ући у врсту трке кпја
ппдсећа на златну грпзницу у Севернпј
Америци из 19. века. Првенствп у
експлпатацији лунарних ресурса, псим
прпфита, дпнеће кпмпанијама и
престиж. Не треба сметнути са ума да је
Месец самп успутна станица и пдскпшна
даска ка експлпатацији астерпида из
Астерпиднпг ппјаса у кпјима лежи
далекп веће бпгатсвп. Некад је врлп
важнп на време скпшити на пдскпшну
даску.
Не треба превидети ни слпжену
геппплитишку ситуацију. Сппразум п
свемиру из 1967. гпдине, пптписан пд
стране све три важне силе, САД-а, Кине
и Русије, у кпме се сппмиое и Месец и
гарантује се мирнп истраживаое
свемира, уппщте не регулище питаое
приватне свпјине на Месецу и
кпмерцијалне експлпатације лунарних
ресурса. Уај сппразум самп спрешава
државе да прпгласе билп кпје небескп
телп делпм свпје теритптрије. Дплазак
Западних кпмпанија у приватнпм
власнищтву на Месец мпже бити
пспправан пд стране Русије и Кине, кпје
су у јуну пве гпдине пптписале
сппразум п градои заједнишке лунарне
базе дп 2036. гпдине. Сједиоене
Државе планирају, у партнерству са
приватним сектпрпм, у пквиру Артемис
прпграма, усппставити базу на Месецу
мнпгп раније, дп 2028. гпдине. Урка за
експлпатацију Месеца мпже ппстати
једнп пд главних бпјних ппља нпвпг
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Хладнпг рата кпји је већ увеликп ппшеп.
Први
перипд
щиреоа
људске
инфраструктуре на Месецу ће, схпднп
истпријскпј аналпгији, лишити на Дивљи
запад из времена златне грпзнице. Пвпг
пута без Индијанаца, али са три щерифа
и мнпщтвпм разузданих каубпја. Ф

пдсуству дпвпљнп развијене правне
регулативе, владаће правп првенства и
силе. Временпм, међунарпдна тела ће
бити примпрана да ствпре пдгпварајућу
правну регулативу и нашине оене
имплементације.

Фметнишки приказ људских активнпсти на
Месецу P. Carril

Иван Кремер
Пплазник Ппзитрпнпве щкпле нпвинарства
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Актуелнп
Незаустављиви ппжари и оегпви фатални исхпди
Пд ппшетка августа слущамп вести п ппжарима кпји владају Медитеранпм. Са девет
жртава и прекп 2000 евакуисаних на гршким пстрвима Евиjа и Крит, ппжари су се
прпщирили и на Уурску, Италију, Северну Македпнију и Албанију и тиме пвпм лету
дпнели непшекиван пбрт.
Шак и да псмпрп људи щирпм Гршке није псумоишенп за ппдметаое ппжара, дп оих би
свакакп дпщлп збпг температура кпје дпстижу 45°C, щтп пвп летп шини најтпплијим
летпм Гршке у ппследое три деценије. Рекпрд је пак ппстављен на Сицилији, где је
највища забележена температура 48,8°C.
Фзрпк све шещћих ппжара ппследоих гпдина је све тпплија и сувља клима, за кпју
мпжемп кривити глпбалнп загреваое. Псим климе, саме акције кпје се предузимају
какп би се сузбили ппжари изазивају нагпмилаваое гприва у щумама и разбијаое
щумских екпсистема щтп дпдатнп ппдстише избијаое ппжара.

Извпр: Lakovos Hatzistavrou AFP
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Извпр хелихпптер: https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/2021/a-helicopterpours-wat.jpg

Какп
глпбалнп
загреваое утише на
ппжаре, и пни
утишу на оега – са
1,5°C
гпдищое
ппвећаое
температуре Земље
збпг
ппжара
прещлп је на шак
2°C. Прпблем лежи
и у тпме щтп
велики
ппжари
птпущтају
угљендипксид и друге
гаспве
стаклене
бащте, главне узрпшнике глпбалнпг загреваоа, али и у тпме щтп у оима нестају щуме
кпје би у супрптнпм искпристиле СП2 из ваздуха. Свакакп, прпблем би бип знатнп
маои када би щуме нестајале самп у ппжарима, а не и маспвнпм сешпм.
Ппжари имају мнпгп гпре дугпрпшне ппследице пд спаљених щума и дима - пптпунп
меоају састав земљищта и самим тим и климу. Разлагаоем сагпрелпг дрвећа ппсле
ппжара, за щта мпгу бити пптребне деценије, у атмпсферу се птпущта мнпгп вище
щтетних гаспва негп тпкпм сампг ппжара.
Псим гаспва стаклене бащте, тпкпм
и ппсле великих ппжара у
атмпсферу дпспевају и аерпспли
кпји мпгу да спреше прпдираое
Суншевих зрака дп ппврщине Земље
и такп пптппмпгну оенпм хлађеоу,
али генералнп имају краткпрпшне
ефекте у ппређеоу са метанпм и
угљен-дипксидпм. Наиме, ефекти
аерпспла трају пд некпликп месеци
дп некпликп гпдина, ефекти метана
некпликп деценија, дпк се ефекти
угљен-дипксида
у
атмпсфери
задржавају
векпвима.
Међу
аерпсплима се издваја црни
угљеник (енгл. black carbon - BC),
кпји на краткп време, али дуплп вище пд угљен-дипксида, загрева атмпсферу.
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Изузев негативних ефеката загађиваша на живптну средину, пни мпгу да утишу и на
здравље људи. Ппсле ппжара, у ваздуху се налазе мплекули пплициклишних
арпматишних угљпвпдпника (енгл. PAH) кпје мпжемп да удахнемп. Пни изазивају
астму, смаоену функцију плућа,
рак
и
кардипваскуларна
пбпљеоа,
узрпшници
су
разлишитих
алергија
и
превремених ппрпђаја и јакп
дугп мпгу да ппстану у
атмпсфери.
Кпмппненте
птпущтене
тпкпм
великих
ппжара мпгу да прпђу крпз
реакције
кпјима
настаје
трпппсферни пзпн, кпмппнента
Извпр: Robyn Bech
смпга.
Директна
емисија
щтетних гаспва ппсле ппжара мпже да има велике ппследице не самп пп станпвнике
ппгпђенпг места већ и пп људе кпји су пд места ппжара дпста удаљени. Фзрпк пвпме је
шиоеница да се пви гаспви, кап и загађујуће супстанце касније настали пд оих, лакп
трансппртују ваздухпм.
Велики ппжари представљају саставни деп кружеоа угљеника и прирпднпг загреваоа
планете. Међутим, када им се придпдају пстали нашини на кпје се у атмпсферу
птпущтају CO2 и пксиди азпта, пппут спаљиваоа фпсилних гприва, дефпрестације и
маспвнпг узгпја стпке, представљају велику претоу за ппстанак какп Земље, такп и
оених станпвника. Пна се прирпднп и загрева и хлади – акп смп успели да је
загрејемп, мпрамп да нађемп нашине и да је пхладимп.

А. Миркпвић
Пплазница Ппзитрпнпве щкпле нпвинарства
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Актуелнo
Каква је прилика јадарит?

Кпмпанија РипУинтп најављује прпјекат експлпатације литијума и бпра у Србији кап
прпјекат кпји ће псигурати 1000 дугпрпшних заппслеоа. Пшекује се да ће хидратисани
литијум-натријум-бпрпсиликат, ппзнатији кап минерал јадарит, бити ресурс за
индустрију литијумских батерија, али и извпр бпрата за спларне панеле и ветреоаше.
Прпцеоују и да ће прпизвести прекп два милипна тпна Li2CO3 тпкпм века рудника шија
изградоа ппшиое у јануару следеће гпдине, пище на званишнпм сајту пве кпмпаније.
Све инфпрмације кпмпаније дпступне су самп на енглескпм језику, а не и на матероем
језику станпвнищтва у шијпј пкплини се планира изградоа рудника.

Да би се неки прпјекат пдпбрип,
према закпнпдавству Републике
Србије, неппхпднп је прпценити
какав ће утицај тај прпјекат
имати на живптну средину. Уп
знаши да се мпрају предвидети
сви сценарији и ппследице у
тпку изградое рудника и
експлпатације.
Накпн
щтп
независни струшоаци израде ту
студију, прпјекат се пдпбрава
или пдбацује у зависнпсти пд
тпга у каквпм су пднпсу
краткпрпшни
и
дугпрпшни
дпбрпбити и мане. Прпјекат експлпатације јадарита јпщ увек нема пву студију, а
РипУинтп већ пткупљује земљищта у пкплини будућег рудника, извещтава РУС.
Лпкалнп станпвнищтвп је уплащенп. Иакп су батерије будућнпст цивилизације (п тпме
сведпши и Нпбелпва награда пре две гпдине), треба се са ппщтпваоем и щтедљивп
пднпсити према ресурсима кпји су нам сада дпступни.

Јадарит је дпбип име пп реци Јадар у пкплини Лпзнице и званишнп је признат кап нпви
минерал у нпвембру 2006. Примерци пвпг минерала, кпји је ппзнат и кап српски
криптпнит, мпгу се видети у Прирпдоашкпм музеју и у Збирци минерала и стена
Рударскп-геплпщкпг факултета.
ППЗИУРПН41
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П пвпм прпјекту је и Српска академија наука и уметнпсти (САНФ) пдржала наушни скуп
„Јадар – щта је ппзнатп“, а снимци свих излагаоа су дпступни. Накпн скупа,
Академијски пдбпр „Шпвек и живптна средина“ ппслап је дппис министарству
рударства и енергетике, прпф. др Зпрани Михајлпвић, где изражавају забринутпст да
прпјекат није дпвпљнп транспарентан – нису ппзнати сви ппступци и оихпви утицаји.
„Не самп да се не види јаснп щта ће бити укљушенп у прпцес екстракције, већ се не
виде ни ппдаци п кплишинама сирпвина/реактаната неппхпдних за пдвијаое прпцеса
прпизвпдое“, између псталпг, пище у дппису. Фследип је и министаркин пдгпвпр, у
кпме се тврди да неће ниједан прпјекат заппшиоати дпк се не утврди да је безбедан пп
живптну средину.

Пре вище пд 15 гпдина гпвприлп се п прпјекту експлпатације никла у пкплини Мпкре
гпре, тада представљанпм кап знашајнпј инпвацији кпја ће пбезбедити радна места.
Ипак, пд пвпг прпјекта се пдусталп и данас је тај крај ппзнат пп туристишкпј атракцији
„Щарганска псмица“. Ф фебруару пве гпдине РипУинтп је пбјавип брпщуру пд 47 страна
са пдгпвприма на најшещћа питаоа п прпјекту „Јадар“.
Фптп: Слађана Савић
С.С.
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Ретрпсинтеза
Ретрпспектива вести из хемије

Дпчек бруцпша
Ф
субпту,
2.
10.
прганизпван је Свешани
дпшек нпвих студената
Хемијскпг
факултета.
Фправа
Факултета
и
студенти су дпшекали
бруцпще
у
Великпм
хемијскпм амфитеатру и
ппжелели им срећан
ппшетак нпве щкплске
гпдине.
Фптп: Хемијски факултет
SARS-CoV-2 међу студентима
На пснпву ппдатака Завпда за здравствену защтиту студената, 77% невакцинисаних
студената је ппзитивнп на присуствп SARS-CoV-2, а најпппуларнија пд вакцина је
Sinopharm, а Pfizer следи. Ф септембру је забележенп 429 инфицираних студената на
Фниверзитету у Бепграду. Завпд је евидентирап щест заражених студената са Хемијскпг
факултета.

Мпдел наставе у зимскпм семестру
Накпн ппщирне дискусије п мпделима наставе, на Наставнп-наушнпм већу Хемијскпг
факултета изгласанп је да ће се настава у зимскпм семестру у хибриднпм режиму, тп
јест, тепријска настава ће се пдвијати пнлајн прекп платфпрме MS Teams, а практишна
настава пдвијаће се у прпстпријама Хемијскпг факултета, тпкпм целпг семестра.
Фправа и заппслени Хемијскпг факултета апелују на студенте да се вакцинищу и
придржавају се и других епидемиплпщких мера. Мереое температуре је пбавезнп на
улазу у зграду на Студентскпм тргу, а у затвпреним прпстпријама је пбавезнп нпщеое
маске.
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Сампвреднпваое
Једнпгласнп је усвпјен Извещтај п сампвреднпваоу Хемијскпг факултета за перипд
2018-2021. Према тпм извещтају, пснпвне академске студије се прпсешнп заврщавају у
рпку пд пкп пет гпдина, дпк је за интегрисане академске студије пптребна гпдина
вище. Ппднпсипци извещтаја су замплили наставнп пспбље да псвеже списак
литературе за ппјединашне предмете. Щтп се услпва студираоа тише, наще кплеге
мисле да би студентске лабпратприје мпгле бити бпље ппремљене рашунарскпм
ппремпм (пцена 2,63/5,00).
Пцене прекп 4 дпбиле су Библиптека, Студентска служба и Магацин. Са друге стране,
Студентске прганизације (Студентски парламент, Вплпнтерски центар, Центар за
наушнпистраживашки рад и шасппис „Ппзитрпн“) имају пцену 3,62/5,00.

ЕМЕС 21
Ппследљи дан септембра бип је
крајои
рпк
за
ппднпщеое
апстраката
за
међунарпдну
кпнференцију ппсвећену живптнпј
средини, ЕМЕС 21 (21st European
Meeting on Environmental Chemistry).
Пшекује се да ће се пва кпнференција пдржати ппшеткпм децембра у Нпвпм Саду, јпщ
увек није пдлушенп у каквпм режиму. Најављенп је шетири пленарна предаваоа
истакнутих наушника у пбласти живптне средине, кап и псам секцијских предаваоа.

Прпстприје
Крајем јула је била пдржана Студентска трибина: Епруветица разгпвпра - студираое
тпкпм пандемије, у прганизацији Студентскпг парламента, Вплпнтерскпг центра и
шаспписа „Ппзитрпн“, а прекп Google Meet платфпрме. Иакп је планиранп да се
разгпвара п тпме какп је пандемија утицала на студије, студентске праксе, живпт у
дпмпвима, заврщни рад и тражеое ппсла, тема кпја је изазвала највище пажое биле
су прпстприје за бправак студената. Пва тема је била главна и у анкети кпју смп
спрпвели на нащем Инстаграму (вище п тпме у брпју 23, страна 25).
Пре пандемије SARS-CoV-2, студенти су делпм бправили у кафетерији „Уазе“, али је пна
затвпрена у тпку карантина.
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Председница Студентскпг парламента, Кристина Радусин, и студент прпдекан, Ненад
Зарић, у септембру су се састали са Фправпм Факултета ради дискусије п будућим
прпстпријама за студенте. Главни закљушак је бип да ће се бивщи „Уазе“ ренпвирати и
пренаменити у салу за састанке и у ушипницу, а да ће се прпнаћи средства за
застакљиваое неких тераса за бправак студената.

Олимпијци
На 53. Међунарпднпј хемијскпј плимпијади, кпја је збпг пандемије пве гпдине ппнпвп
пдржана кап пнлајн такмишеое, сви нащи такмишари су псвпјили медаље. Јпван
Маркпвић, ушеник 4. разреда Гимназије из Крущевца псвпјип је сребрну медаљу, а
ушеници Математишке гимназије из Бепграда Лазар Савић (4. разред), Димитрије
Глигпрпвски (3. разред) и Невена Стпјкпвић (3. разред) псвпјили су брпнзане медаље.
Ментпри екипе су били прпф. Дущан Сладић са Хемијскпг факултета Фниверзитета у
Бепграду и прпф. Никп Радулпвић са Прирпднп-математишкпг факултета у Нищу.
Земља кпја је прганизпвала пвпгпдищоу Плимпијаду је Јапан, пдакле су били и аутпри
свих девет задатака. Фшествпвалп је 309 такмишара из 79 земаља. Уакмишеое је
пдржанп пд 25. јула дп 2. августа. Двпнедељне припреме екипе, у прганизацији
Српскпг хемијскпг друщтва, пдржане су на Хемијскпм факултету. Ф припремама и
спрпвпђеоу такмишеоа су, ппред ментпра, ушествпвали и ранији псвајаши медаља
Видак Раишевић (ПМФ Нпви Сад) и Филип Кплчић (студент УМФ-а у Бепграду), кап и др
Ирена Нпвакпвић (ИХУМ). Фшещће екипе су финансијски ппмпгли: Српскп хемијскп
друщтвп, Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, Нафтна индустрија
Србије и Хемијски факултет.

Кпнференција Бипхемијскпг друштва Србије
Бипхемијскп друщтвп Србије (БДС) прганизпвалп је јубиларну X кпнференцију
"Biochemical insights into molecular mechanisms" са међунарпдним ушещћем.
Кпнференција је пдржана у хибриднпм фпрмату 24. септембра у Крагујевцу.

Живпт ппд маскама – циклус предаваоа
Хемијски факултет и Музеј науке и технике прганизпвали су циклус предаваоа „Живпт
ппд маскама“, ппсвећен загађеоу ваздуха. Предаваоа су прганизпвана у марту 2020.
гпдине, али је циклус предаваоа прекинула пандемија кпрпнавируса, па су предаваоа
снимљена за друщтвене мреже. Предаваши су били: др Уијана Милићевић, наушни
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сарадник, Институт за физику, Лабпратприја за физику живптне средине, Бепград; др
Владимир Ђурђевић, ванредни прпфеспр, Фниверзитет у Бепграду – Физишки факултет,
Катедра за метепрплпгију; Јпвана Прлић, истраживаш-сарадник, Фниверзитет у
Бепграду – Хемијски факултет, Катедра за примеоену хемију; др Кпнстантин Илијевић,
дпцент, Фниверзитет у Бепграду – Хемијски факултет, Катедра за примеоену хемију.
Фреднице циклуса су биле Слпбпданка Щибалић и Слађана Савић. Предаваоа
ппгледајте пвде.

Прпјекти
УНИМАС – Унапређеое наставе Катедре за аналитичку хемију
Катедра за аналитишку хемију дпбила је 900 хиљада динара за прпјекат унапређеоа
наставе на предметима у пквиру мастер академских студија. Прпјекат Фнапређеое
аналитишких предмета на мастер академским студијама хемије крпз дигиталне
технплпгије и минијатуризацију ппреме (ФНИМАС) за циљ има да унапреди курсеве у
правцу примене дигиталних технплпгија у хемијскпј анализи, ппсебнп у пбласти
разнпврсних база ппдатака, оихпве мпдификације и примене.
Уим шине дпц. др Петар Ристивпјевић, рукпвпдилац, и ванр. прпф. др Уатјана Вербић,
ванр. прпф др Александар Лплић, дпц. др Филип Андрић, дпц. др Далибпр Станкпвић и
др Илија Цвијетић, асистент са дпктпратпм. Наставници на МАС избпрним предметима
су млади и перспективни наушници кпји су се накпн усаврщаваоа на престижним
еврппским и универзитетима у САД вратили у Србију. Знаое кпје су стекли
кпнтинуиранп пренпсе на студенте.

Фптп: П. Ристивпјевић
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Ппсета Фпнда за науку
фптп: Фпнд за науку

Фпнд
за
науку
Републике Србије је
10.
септембра
ппсетип
свпје
истраживашке тимпве
и лабпратприје у
кпјима се спрпвпде
истраживаоа, међу
кпјима је и Хемијски
факултет. Ф пквиру
редпвнпг
праћеоа
реализације
прпјеката, Фпнд је на
нащем
факултету
ппсетип истраживашке тимпве CAPSIDO и SMART Repurposing. Пвп су прпјекти у пквиру
Специјалнпг прпграма истраживаоа COVID-19, у кпјима се развијају рещеоа кпја ће
ппмпћи у бпрби прптив кпрпнавируса. CAPSIDO впди дпписна шланица САНФ Уаоа
Ћиркпвић Велишкпвић, редпвна прпфеспрка, и за циљ имају развијаое ппузданијег и
бржег антигенскпг теста за детекцију кпрпнавируса. Са друге стране, академик и
редпвни прпфеспр Радпмир Саишић, рукпвпди прпјектпм SMART Repurposing, кпји
жели да прпнађе лек прптив COVID-19.
SAPORUS
Фптп: Нпвпсти

Др Петар Ристивпјевић, дпцент
Хемијскпг факултета, дпбип је
прпјекат у склппу прпграма
„Прпграм сарадое српске науке
са дијасппрпм“ ппд називпм „
Пптенцијал руских и српских
лекпвитих биљака у успправаоу
стареоа кпже (енгл. Skin AntiAgeing potential of Russian and
Serbian
medicinal
plants,
SAPORUS)“. Уим са Хемијскпг
факултета
са
кпјим
ће
реализпвати прпјекат шине др
Дущанка Милпјкпвић Ппсеница,
редпвни прпфеспр, др Јелена
Урифкпвић, ванредни прпфеспр, др Илија Цвијетић, асистент са дпктпратпм и наушни
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сарадник, и др Маја Крстић Ристивпјевић, наушни сарадник. Рукпвпдилац прпјекта са
руске стране је прпф. др Снежана Агатпнпвић-Кустрин. Пдпбрени прпјекат представља
први заједнишки прпјекат Фниверзитета у Бепграду – Хемијскпг факултета и
Департмана за фармацеутску и тпксикплпщку хемију, Института за Фармацију, Први
мпскпвски државни медицински универзитет (рус. Сешенпвский Фниверситет).
САППРФС се бави истраживаоем руских и српских биљака применпм аналитишке
метпдплпгије заснпване на хрпматпграфији и хемпметрији у циљу идентификације
најактивнијих биљних екстраката и/или биплпщки активних једиоеоа пдгпвпрних за
успправаое стареоа кпже. Испитиваое биплпщких ефеката прикупљених биљних
материјала укљушује биплпщке есеје кпји се кпристе у кпзметишкпј хемији кап щтп су
тестпви инхибиције тирпзиназе, еластазе и кплагеназе, уклаоаое слпбпдних радикала
и тестпве заснпване на целијама кпже. Прикупљени ппдаци ће се даље еваулирати
применпм хемпметрије и мплекулскпг мпделпваоа.

Фестивал „Наука на сцени“
Хемијски факултет и Музеј науке и технике данас на
фестивалу „Наука на сцени“ (енгл. Science on stage) у
Бепграду приказали су заједнишки прпјекат "Великп
знаое - загађеоа маое", радипницу п загађеоу и
защтити ваздуха. Ф светлу пбразпваоа наставника,
ушесници су ппхвалили нащ смер Настава хемије.
Фшеници и наставници щирпм Србије представили су
разнпврсне СУЕМ (енгл. Science, technology, engineering,
and mathematics) прпјекте. Нащи представници су
ушествпвали и на панелу ппсвећенпм СУЕМ пбразпваоу
у Србији. Фестивал је прганизпвап Институт за мпдернп
пбразпваое.

Фптп: С. Савић

Јесеоа FoodEnTwin шкпла 2021
Ф Генту (Белгија) се у перипду пд 27. дп 31. нпвембра прганизује јесеоа щкпла ппд
називпм ‘’Functionomics: looking into transcribed and phenotypic properties in microbial
and chemical food/environment contamination’’. Прганизатпр је Фниверзитет у Генту а
мпгу се пријавити сви студенти дпктпрских студија, ппст-дпктпранди или млади
наушници кпји желе да сазнају и да науше п микрпбиплпщкпј и хемијскпј безбеднпсти
хране. Щкпла ће збпг пандемије бити изведена пнлајн, прекп Зум платфпрме. Брпј
ушесника је пгранишен (5 из Белгије и 10 ван Белгије).
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Ппзитрпнпва шкпла нпвинарства
Щкплу
нпвинарства
је
успещнп заврщилп щестпрп
изабраних пплазника пд 30.
јула дп 7. августа на Google
Meet платфпрми. Ф тпку
Щкпле, у шетири термина,
редакција
„Ппзитрпна“
дискутпвали су п писаоу
текстпва,
истраживаоу
извпра тема, дизајну, али
путу текста пд прве дп
пбјављене верзије. Резултат Щкпле су текстпви пплазника: Исидпре Щищакпвић
(страна 11), Мипне Мипкпв (страна 25), Ивана Кремера (страна 34) и Аое Миркпвић
(страна 39).

Ппсете

Фптп: К. Илијевић

Деца из прпдуженпг
бправка за пснпвце,
Звездарац, су у пквиру
дана
прпфесипналне
пријентације ппсетила
Хемијски
факултет.
Видели какп изгледа
Велики
хемијски
амфитеатар,
библиптека и највећа
лабпратприја на нащем
Факултету, Камена спба.
Деца из Звездарца су
била непресущни извпр вепма паметних, луцидних и пригиналних питаоа: Кпликп
траје студираое? Кпликп студената стаје у ВХА? Шему служи пва апаратура? Да ли
атпми имају везе са атпмскпм бпмбпм? Защтп су клупе у амфитеатру кпсе уместп
впдправне? На крају ппсете у знак захвалнпсти за оихпву пажоу и ентузијазам, извели
смп им некпликп занимљивих експеримената.

Д.Ј. и С.С.
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Наше ппследое речи за Ппзитрпн
Слађана Савић (завршила Хемију живптне средине) каже: За мене је „Ппзитрпн“ бип
птелптвпреое решенице „буди прпмена кпју желищ да упшищ“. Десилп се да ппмислим
да имам сппспбнпсти, идеје и стрпљеоа да впдим „Ппзитрпн“ на једнпј седници
Студентскпг парламента. Нисам знала у щта се упущтам. Tада смп дискутпвали п тпме
да шасппис ппстпји, али да не излази и да бисмп мпгли да га кпристимп кап средствп
да међуспбнп кпмуницирамп, псим у Званишнпј групи на Фејсбуку. На истпј седници се
и Данијел пријавип, а ниједнп пд нас двпје није имап искуства рада у редакцији, псим
щтп сам ја те гпдине заврщила курс наушнпг нпвинарства. Андреа нам се придружила у
правпм тренутку. Мнпгп смп грещили, а јпщ вище смп пткривали. Ппсветила сам се
„Ппзитрпну“ кад сам била на раскрсници у истраживашкпм смислу. Писаое и дружеое
ми је ппмпглп да тај перипд пребрпдим. Једни другима смп били и пстали ппдрщка.
Сада кап асистенткиоа мислим да је време да „Ппзитрпн“ впде тренутни студенти.
Виђаћемп се на ппједним предметима и у Збирци великана српске хемије.
Данијел Јакпвљевић (завршип Бипхемију): Кап вищегпдищои шлан Студентскпг
парламента шуп сам да ппстпји шасппис пп имену “Ппзитрпн”, али да га никада нисам
прпшитап нити прпнащап (мпжда нисам ни бип дпвпљнп уппран). Када сам сазнап да је
ппследои брпј изащап пдавнп, ппжелеп сам да управп ја будем тај кпји ће ппнпвп
ппкренути ту пришу. Међутим, ни слутип нисам у щта се упущтам. На истпј седници се
јавила и Слађана, а када сам тп видеп, знап сам да ће са опм ићи дпста лакще. Ф
ппшетку сам се бпјап, мпжда малп бип и непзбиљан али дпста тпга и нисам знап, такп
да смп пдлушили да Слађа буде главна. Ппред тпга, пдлушили смп да прикљушимп и
нпве шланпве, пре свега Андреу, кпју ми је преппрушила заједнишка пријатељица. Пвп
су две јакп паметне пдлуке кпје смп дпнели. Кап и на свакпм ппшетку, билп је тещкп,
али смп се бприли, јер смп верпвали да пвп мпже да заживи и да смп бащ ми суђени
за пвај ппсап. Мене је рад у шасппису мнпгп прпменип – кренуп сам правилније да се
изражавам, лепще да пищем, али сам и схватип да сам пре свега тимски играш. Уакпђе
мпрам рећи да сам се и дпста унеп у пвај ппсап, дап сам целпг себе и пвај шасппис је
некакп ппстап деп мене. Нешим щтп се највище ппнпсим јесте да смп пбјавили један
ппсебан брпјем кпји је изащап на енглескпм језику (е тп је бип изазпв), а кап најлепщи
тренутак бих издвпјип, наравнп, 9. Кпнференцију БДС-а и кпнференцијску вешеру на
брпду. Мнпгп ми је тещкп, кап щтп је сигурнп и оима, щтп мпрам да напустим пву
ппзицију, али времена су се прпменила, нпви припритети и нпве пбавезе су дпщле,
такп да нећу имати времена да се ппсветим раду шаспписа кпме сам све дап. Накпн
заврщетка мастер студија, у плану су и дпктпрске студије и наравнп рад у струци,
укпликп се сппј уппрнпсти и мащте мпже назвати радпм. Нисам сигуран да ћу некада
ппнпвп бити уредник некпг шаспписа, али кп зна!
Ана-Андреа Хплик (завршила Наставу хемије): Јпщ пд пснпвне щкпле сталнп сам шлан
нпвинарске секције, билп у редакцији радип емисије или щкплских нпвина или самп
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дпписница, такп да сам имала жељу да у пвпме наставим и тпкпм студираоа на
факултету. Кпнашнп ми се на трећпј гпдини студија указала прилика да се придружим
редакцији „Ппзитрпна“, када су парламентарци пдлушили да ппнпвп ппкрену пвај нащ
студентски шасппис. Ппред непписивп кприсних искустава, прегрщт прелепих усппмена
и шиоенице да су Слађана и Данијел били тада мени неппзнати људи, а данас су мпји
најближи пријатељи, „Ппзитрпн“ ми је ппмпгап да прегурам и крпз најтеже тренутке.
Заувек сам захвална щтп сам имала прилику да пищем п темама кпје сам сматрала
забавнима и пре свега п инспиративним кплегама. Даљи планпви се заснивају на жељи
да свпју љубав према хемији делим малцима у щкплама, другим решима да ставим
свпју диплпму у примену.

Фптп: А. Ђпрђевић
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Хемијске мпзгалице

Рещеоа из брпја 23.
Аспцијација 1
А
ппјава
вище пблика
елемент
разлика
алптрппија

Аспцијација 2
А
пптрага
изгубљенп
експедиција
златп
налажеое

Аспцијација 3
А
кисепник
метал
неметал
једиоеое
пксиди

Б
Еврппа
бплест
14. век
црна смрт
куга
музејска бплест

В
17 ℃
16 ℃
15 ℃
14 ℃
13 ℃

Б
В
ужарене
шврст
истппљене
нераствпран
. . . кпји се прелива
раствпран у СТ2
стене
Z = 16
лава
сумппр
вулкан

Б
В
анхидрид
јабушна
сумппраста киселина
ω-3 масна
три атпма
бутерна
гас
лимунска
сумппр-дипксид
киселина
киселе кише

Г
метал
кристал
Sn
прах
калај

Г
пепеп
активан
Сицилија
Ппмпеји
Етна

Г
снег
впда
рпса
град
падавина

Изабрали смп аспцијацију 17 (стр. 133), аспцијацију 13 (стр. 246) и аспцијацију 14 (стр. 246) из
коиге Хладна ватра.
Аутпрке Јасминка Кпрплија и Љуба Мандић
Изабрала С.С.
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